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ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ 

ΠΡΑΞΖ: «Γεκηνπξγία πξσηόηππεο κεζνδνινγίαο εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ βαζηζκέλσλ ζε ΤΠΔ θαη 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ γηα ηα καζήκαηα ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο ζηελ Α/βάζκηα θαη 

Β/βάζκηα εθπαίδεπζε» MIS 296579 (θσδ. 5.175), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο 
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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

Τίηλορ  

“Αὐτόχθονες ἔφυμεν”: ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ μῦθος 

Δημιοςπγόρ  

Λάκπξνο Πφιθαο 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία 

(Πποηεινόμενη) Τάξη 

Γ΄ Λπθείνπ 

Χπονολογία 

Αχγνπζηνο 2014 

Διδακηική / θεμαηική ενόηηηα 

Θνπθπδίδε «Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο», 2.36, 2-3  

Διαθεμαηικό 

ρη 

Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα 

— 

Χπονική διάπκεια 

9 δηδαθηηθέο ψξεο 

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο: 

Δληφο ζρνιείνπ: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. 

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: GoogleDocs/ Flickr/ ηζηνιφγην ηάμεο. 

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή  
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Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απαηηνχληαη: ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο 

έλαο θεληξηθφο εμππεξεηεηήο κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη κέζσ ηνπηθνχ δηθηχνπ έμη 

ππνινγηζηηθνί ζηαζκνί εξγαζίαο. ινη νη ππνινγηζηέο έρνπλ ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν.  

Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξψζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ 

Κεθαιαίνπ 36 ηνπ «Δπηηαθίνπ» ηνπ Θνπθπδίδε θαη λα έρεη ζπδεηήζεη κε ηνπο 

καζεηέο ηνπο ηνλ θνηλφ ηφπν ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο θαη ηηο αλαθιάζεηο ηνπ ζην 

ζήκεξα. Δπίζεο, ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη λα αμηνπνηεί ηα έγγξαθα Google θαη λα έρεη 

ζπζηεκαηηθά πξνεηνηκάζεη φινπο ηνπο πφξνπο (ςεθηαθά θείκελα, εηθφλεο θαη βίληεν) 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο. Θα πξέπεη εμάιινπ λα δηαζέηεη ζρεηηθή πείξα 

ζε νκαδνζπλεξγαηηθέο ηερληθέο κάζεζεο κέζσ ηνπ ππνινγηζηή θαη λα έρεη αζθήζεη 

πξνεγνπκέλσο ηνπο καζεηέο ηνπ ζηηο ηερληθέο απηέο. Σέινο, απαξαίηεηε είλαη ε 

ζπζηεκαηηθή θαη θξηηηθή γλψζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ κχζν ηεο 

απηνρζνλίαο ησλ Αζελαίσλ θαη ηελ θπθινθνξία ηνπ ζηα θείκελα θαη ηηο 

εηθνλνγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο, θαζψο επίζεο λα δηαζέηεη ηελ εηνηκφηεηα λα 

ηξνπνπνηήζεη παγησκέλεο αληηιήςεηο γηα ηελ απηνρζνλία πνπ θπθινθνξνχλ σο 

απηνλφεηεο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ηα ζρεηηθά βνεζήκαηα.   

Οη καζεηέο είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηνπλ ινγαξηαζκνχο ζην Google θαη λα 

έρνπλ κε ινγαξηαζκνχο ηνπο εμαζθαιηζκέλε πξφζβαζε ζηα έγγξαθα Google, φπνπ 

επεμεξγάδνληαη ζε νκάδεο πξνδηακνξθσκέλα αξρεία κε θχιια εξγαζίαο θαη ζρεηηθέο 

νδεγίεο. Θα πξέπεη επίζεο λα έρνπλ αθνκνηψζεη ηελ χιε ζρεηηθά κε ηνλ «Δπηηάθην» 

(Κεθ. 36) ηνπ Θνπθπδίδε θαη λα επηζπκνχλ λα δνθηκαζηνχλ ζε ελαιιαθηηθέο 

δηδαθηηθέο δνθηκέο κε ηηο ΣΠΔ ζην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ. Πξφβιεςε ηνπ 

ζελαξίνπ είλαη λα δηαθέξνπλ, θαηά ην δπλαηφλ, σο πξνο ηα γλσζηηθά ηνπο ζηηι, ηα 

εζλνηηθά, ηα θνηλσληθά θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. 

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην απνηειεί πξφηαζε δηδαζθαιίαο 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι  

— 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17808/
http://h
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Το ζενάπιο ανηλεί  

— 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ην ζελάξην απηφ, κε αθνξκή ηελ εθινγηθεπκέλε κπζνινγηθή αλαθνξά γηα ηελ 

απηνρζνλία ησλ Αζελαίσλ ζηνλ “Πεξηθιένπο Δπηηάθην” ηνπ Θνπθπδίδε (Κεθ. 36. 2-

3), νη καζεηέο “απνθπζηθνπνηνχλ” ηνλ κχζν πνπ έιεγε φηη νη πνιίηεο ηεο 

δεκνθξαηηθήο πφιεο-θξάηνπο “πξνέξρνληαλ απφ ηελ ίδηα ηε γε” ή φηη “θαηνηθνχζαλ 

ζπλερψο ηελ ίδηα γε” (εθδνρή ηνπ Θνπθπδίδε), δηεξεπλψληαο ηελ θαηαζθεπαζκέλε - 

επηλνεκέλε ιεηηνπξγία πνπ δηαδξακάηηζε ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 

Αζελαίσλ θαηά ηα αξραία ρξφληα, θαη εμαθνινπζεί λα επεξεάδεη ηελ θαηαγσγή ησλ 

Νενειιήλσλ ζήκεξα. ην πιαίζην απηφ νη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη ζε νκάδεο ζην 

αλνηρηφ ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ησλ εγγξάθσλ Google, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πξψηα 

έλα εξκελεπηηθφ ιεμηθφ φξσλ γηα ηνλ “απηφρζνλα”. Γηα ην πεηχρνπλ απηφ, ειέγρνπλ 

θαη ζπγθξίλνπλ ζηα ιεμηθά θαη ηα ζψκαηα θεηκέλσλ (αξραηνειιεληθά - κεζαησληθά - 

λενειιεληθά) ζεκαζίεο θαη ρξήζεηο ηεο ιέμεο θαη θέξλνπλ ζην θσο αλαινγίεο, 

δηαθνξέο, αληηζηξνθέο θαη εηεξνζεκίεο ηεο ζην γισζζηθφ παξειζφλ θαη παξφλ ηεο 

Διιεληθήο. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο, δεκηνπξγψληαο ζπλεξγαηηθά έλα 

εηθνλνγξαθεκέλν, κπζνινγηθφ ιεμηθφ ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο, πνπ πεξηιακβάλεη 

ζηνηρεία γηα ηνπο βαζηθνχο “πξσηαγσληζηέο” ηνπ ζρεηηθνχ κχζνπ (ζεφηεηεο, 

κπζηθνχο βαζηιείο θαη ηφπνπο ιαηξείαο), απνζπκβνινπνηνχλ ην “ξίδσκα” ησλ 

Αζελαίσλ ζηε γε ηνπο, πνπ αλαπαξαζηάζεθε σο ηξνθφο-κεηέξα θαη παηξίδα. 

Δμεηάδνληαο, χζηεξα, δηαθεηκεληθά ηε ζπκβησηηθή ζρέζε κχζνπ θαη ιφγνπ πεξί 

απηνρζνλίαο ζε αξραηνειιεληθά θεηκεληθά είδε (ην Έπνο, ηελ Ηζηνξία, ηε Ρεηνξηθή 

θαη ηελ Σξαγσδία), νη καζεηέο αλαδεηθλχνπλ ηε δηπιή, ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρεηηθνχ κχζνπ ζηνλ αζελατθφ (θαη φρη κφλν) ρξφλν: ηελ “νκνηνγελνπνηεηηθή” 

αθελφο, πνπ έλσλε ηνπο εηεξνγνγελείο Αζελαίνπο, θαη ηε “δηαθνξνπνηεηηθή” 

αθεηέξνπ, ε νπνία ηνπο δηέθξηλε αμηνινγηθά απφ ηνπο “άιινπο” (πνπ ζεσξνχληαη 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17808/
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“εηζαγφκελνη” κέζα ζηελ ίδηα ηνπο ηε ρψξα), δηθαηνινγψληαο κάιηζηα ηελ 

“θαιπκκέλε” επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληί ηνπο. Σέινο, αμηνινγψληαο ηξφπνπο 

πξφζιεςεο θαη εξκελείαο ζήκεξα ηνπ “απηφρζνλα” Αζελαίνπ πνιίηε, ηνπ κχζνπ ηνπ, 

ησλ εηθνλνγξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεψλ ηνπ, ησλ ζρεηηθψλ αξραηνειιεληθψλ 

θεηκέλσλ, θαη ειέγρνληαο, γεληθφηεξα, ηε “ζεακαηηθή” πξνβνιή ηνπ ζην δηαδίθηπν, νη 

καζεηέο παίξλνπλ ζέζε γηα ην αλ, θαηά πφζν θαη πψο νη Νενέιιελεο ζήκεξα 

πηνζεηνχλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο πξνγνληθνχο ηνπο “απηφρζνλεο” ή 

ππνθέξνπλ απφ πςειφ ππξεηφ επίγλσζεο φηη είλαη γλήζηα παηδηά ηνπο. 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Χο πξνο ην εξκελεπηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ πιαίζην, ην ζελάξην απηφ ζηεξίδεηαη ζηε 

ζέζε φηη ε απηνρζνλία, ζπλδένληαο ηνπο αλζξψπνπο κε ηε γε ζε κηα ζρέζε γνλέα, 

κεηέξαο θαη παηδηνχ, δελ αληαλαθιά βηνινγηθέο ζρέζεηο ζπγγέλεηαο, αιιά φηη 

αληίζεηα είλαη κηα θαηαζθεπαζκέλε-επηλνεκέλε έλλνηα, πνπ νξίδεη θαη δηαθνξνπνηεί 

εζλνηηθέο ηαπηφηεηεο. Ζ θαηαζθεπή απηή απνδίδεη ζηα πνιηηηζκηθά θξηηήξηα (ηε 

γιψζζα, ηε ζξεζθεία, ηελ παηδεία, ηηο παξαδφζεηο), πνπ ζπληεινχλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ 

ηεο απηνρζνλίαο, ηδηφηεηεο θπζηθέο (Forsdyke 2012: 121-123). Έηζη, κε ην 

παξάδεηγκα ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο ζηα θιαζηθά ρξφληα, ην νπνίν επηθαιείηαη ν 

νξζνινγηζηήο Θνπθπδίδεο, κέζα απφ ηε θσλή ηνπ Πεξηθιή, ζηνλ “Δπηηάθην” (Κεθ. 

36, 2-3), νη καζεηέο ζην ζελάξην απηφ αλαδεηθλχνπλ ηε ρξήζε ηνπ σο κέζνπ 

λνκηκνπνίεζεο ηεο αζελατθήο εγεκνλίαο, πνπ παξείρε ζηελ αζελατθή ηδενινγία γηα 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ αζελαίνπ πνιίηε κηα ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ζεκειίσζε (Loraux 

1992: 52). 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο απηνρζνλίαο ησλ αξραίσλ Αζελαίσλ ζην ζελάξην δελ 

γίλεηαη κφλν, γηα λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηηο πηπρέο ελφο αξραηνγλσζηηθνχ ζέκαηνο, 

αιιά θπξίσο, γηα λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηε δηαρξνληθή ηνπ εκβέιεηα, σο κχζνπ πνπ 

ζπλεηέιεζε θαη ζπληειεί ζηε δηακφξθσζε θαη ηεο δηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, φπσο θαη 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17808/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17808/
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ησλ άιισλ, αλζξψπσλ, ιαψλ, θξαηψλ θαη εζλψλ. ην πιαίζην απηφ κε ηελ επηζεηηθή 

ηεο, δηαθνξνπνηεηηθή αηρκή, ν κχζνο ηεο απηνρζνλίαο ππνζηήξημε ζπρλά ζηελ 

ηζηνξία ξαηζηζηηθέο δηαθξίζεηο. Οη καζεηέο, πξηλ αξρίζνπλ ην ζελάξην απηφ, ρξήζηκν 

είλαη λα πιεξνθνξεζνχλ, ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ “Δπηηαθίνπ” ηνπ 

Θνπθπδίδε (Κεθ. 36, 2-3), γηα ην πψο ζηε λεφηεξε επξσπατθή ηζηνξία ε γεξκαληθή 

ηαπηφηεηα ησλ εζληθνζνζηαιηζηψλ έπξεπε λα αλαδεηεζεί ζηε ζπλέρεηα κηαο θπιήο, 

παξνχζαο επί γεξκαληθνχ εδάθνπο απφ ηελ απγή ησλ ρξφλσλ. Καη φηη απηή ε 

“ζπλέρεηα” ζηεξίρζεθε ζηνλ ηζηνξηθφ Σάθηην, ν νπνίνο ην 98 κ. Υ. δηαηχπσζε κηαλ 

ηδέα θιεξνλνκεκέλε απφ ηνπο Έιιελεο: 

“Πηζηεύσ όηη νη Γεξκαλνί είλαη απηόρζνλεο θαη δελ έρνπλ αλακηρζεί κε 

απνίθνπο ή κε θηινμελνύκελνπο, πνπ πξνέξρνληαη από άιινπο ιανύο”.  

Οη Γεξκαλνί, ζεκεηψλεη εδψ ν Charoutot (2012: 32), “έρνπλ γελλεζεί κόλνη 

ηνπο (“απηό-”), ρσξίο πξνζζήθε, ζπκβνιή ή κείμε κε εμσγελείο πιεζπζκνύο, ζηε δηθή 

ηνπο γε (ρζώλ), όπσο νη Αζελαίνη, νη νπνίνη ζεκειίσλαλ ηε ζπλείδεζε ηεο ππεξνρήο 

ηνπο κεηαμύ ησλ ειιεληθώλ ιαώλ ζηελ πεπνίζεζε όηη ήηαλ απηόρζνλεο θαη όρη 

αιινγελείο άπνηθνη, όπσο νη Λαθεδαηκόληνη γηα παξάδεηγκα πνπ πξνήιζαλ από ηελ 

Κάζνδν ησλ Γσξηέσλ”. Πξφζζεηεο, ζχγρξνλεο, εζληθηζηηθέο θαη απνηθηνθξαηηθέο, 

αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο αλά ηνλ θφζκν, πνπ ζηεξίρζεθαλ ζηελ αξραηνειιεληθή 

κπζνηδενινγία ηεο απηνρζνλίαο (Geschiere 2009, Dettienne 2005) έρνπλ επεξεάζεη 

ζεκαληηθά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνθείκελνπ ζελαξίνπ. 

ην ζελάξην απηφ νη πξνεγνχκελνη φξνη “πεπνίζεζε” (ηνπ Charoutot 2012) 

θαη “κπζνηδενινγία” (ηνπ Dettienne 2005) γηα ηελ απηνρζνλία αληηθαζίζηαληαη απφ 

ηνλ κχζν. Ο φξνο “κχζνο” ζπκππθλψλεη ζην ζελάξην ηηο ηζηνξίεο πνπ έιεγαλ νη 

Αζελαίνη κεηαμχ ηνπο αιιά θαη ζηνπο “άιινπο”, πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο (ην πνηνη είλαη) κέζα απφ ηελ θαηαγσγή ηνπο (ην πνχ ήξζαλ) 

(Forsdyke 2012: 124, Parker 1987: 182-183). Δμάιινπ, ζην ζελάξην νη καζεηέο 

απνκπζνπνηνχλ ην κπζνινγηθφ ηξίγσλν “Γε - Δξηρζφληνο/ Δξερζέαο - Αζελά”, ην 

νπνίν, βπζίδνληαο, κε ηηο ιέμεηο, ηελ εηθφλα θαη κε ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο, ηνπο 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17808/
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Αζελαίνπο ζηε δηθή ηνπο γε, εμαζθάιηδε ηελ θαζαξφηεηα θαη ηελ αλσηεξφηεηά ηνπο 

έλαληη ησλ “άιισλ” (επείζαθησλ, επήιπδσλ, κεηαλαζηψλ, κηγάδσλ, κεηνίθσλ) φρη 

κφλν ζε ηνπηθφ επίπεδν αιιά (κε ηε ζηαδηαθή εκπινθή ζηνλ κχζν νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν, εθηφο ηεο Αζελάο, νιπκπίσλ ζεψλ) θαη ζε παλειιήλην. Έηζη, ζηαδηαθά 

νη Αζελαίνη (φπσο ν ξήηνξαο Ηζνθξάηεο ζηνλ “Παλεγπξηθφ” ηνπ) κπνξνχζαλ λα 

επηθαιεζηνχλ, εθηφο απφ ηελ απηνρζνλία ηνπο, ηνλ Παλειιεληζκφ ηνπο, γηα λα 

ελψζνπλ ηνπο Έιιελεο ελαληίνλ ησλ “βαξβάξσλ” (Roy 2014: 246). Ζ Αζελά-Αζήλα 

έηζη “έηξεθε”, ζσκαηηθά αιιά θαη πλεπκαηηθά, φινπο ηνπο Έιιελεο . 

Ζ απηνρζνλία, ζθνπφο είλαη λα θαηαιάβνπλ νη καζεηέο φηη ιεηηνχξγεζε 

αζθαιψο πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά, κε ηελ έλλνηα φηη ιέμεηο, εηθφλεο θαη πξαθηηθέο 

αμηνπνηήζεθαλ, γηα λα πνπλ θάηη γηα ηελ Αζήλα σο πνιηηηθή νληφηεηα, κε έλα ηξφπν 

σζηφζν πνπ έιεγε φηη ε Αζήλα επεηδή, κεηαμχ άιισλ, είλαη πνιχ παιηά πφιε (ην 

ἀξραηφηαηνλ ἔζλνο, θαηά ηνλ Ζξφδνην), είλαη θαη ε αλψηεξε καδί κε ηνπο θαηνίθνπο 

ηεο, θαη φηη απηφ δελ είλαη “ηδέα” ησλ Αζελαίσλ αιιά ε ίδηα ε “αιήζεηα”. “Όζν 

αξραηόηεξε είλαη κηα θπιή, ηόζν θαζαξόηεξε είλαη θαη άιιν ηόζν - ζα πξνζζέζνπκε 

εκείο - έρεη εμεπγεληζηεί”, ζεκεηψλεη ν Dettienne (2005: 111). Δμάιινπ, κχζνο θαη 

ιφγνο, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηελ απηνρζνλία, βξηζθφληνπζαλ, παξά ην ηη ζπλήζσο 

ππνζηεξίδεηαη, φρη ζε κηα ζρέζε πξννδεπηηθήο εμέιημεο (απφ ηνλ κχζν ζηνλ ιφγν) 

αιιά ζε ζπκβησηηθή ζρέζε (ν κχζνο κέζα ζηνλ ιφγν θαη αληίζηξνθα), 

αιιεινζπκπιεξψλνληαο δειαδή ν έλαο ηνλ άιιν (Cohen 2000: 88-90). Καη απηφ 

ζπκβαίλεη, φπσο δηαπηζηψλνπλ νη καζεηέο ζην ζελάξην απηφ, ζηνπο 

“απνζξεζθεπηηθνπνηεκέλνπο” επηηαθίνπο ιφγνπο, φπνπ ν κχζνο κπνξεί λα 

εγθαηαιείπεηαη, κεξηθψο ηνπιάρηζηνλ, σζηφζν ηε ζέζε ηεο ηξνθνχ θαη Παξζέλνπ 

ζεάο Αζελάο ηελ παίξλεη ε “απνζεσκέλε” δεκνθξαηηθή Αζήλα, κεηαζρεκαηίδνληαο 

ηνπο πνιίηεο ηεο ζε “αδέιθηα”, κέζσ ηεο εμίζσζεο ηεο ηζνγνλίαο κε ηελ ηζνλνκία. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ε απηνρζνλία, φπσο θαη ε αζελατθή δεκνθξαηία, ιεηηνχξγεζε σο 

νδνζηξσηήξαο (Shapiro 1998: 131). Ο κχζνο βέβαηα ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο, 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ζην ζελάξην νη καζεηέο, είρε θαη έρεη θφζηνο, πξνθαιψληαο ηε ιήζε 
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ηεο πξαγκαηηθήο θαηαγσγήο θαη ηεο ηζηνξίαο. Ο Rosivach (1987: 296) αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά: “ε απνπζία κλήκεο ησλ Αζελαίσλ γηα ηε δηθή ηνπο κεηαλάζηεπζε 

κεηαζρεκαηίζηεθε ζε ζεηηθή παξαδνρή όηη θαηνηθνύζαλ αλέθαζελ ζηελ Αηηηθή”. 

Ση δελ πξνηείλεη λα ζπκβεί ην ζελάξην απηφ, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ απφ ηνπο 

καζεηέο ηα πξνεγνχκελα; Πξψηα, απνθεχγεη λα ππνδείμεη φηη ν κχζνο ηεο 

απηνρζνλίαο δελ ήηαλ, φπσο θαη δελ είλαη ζήκεξα, εληαίνο θαη κνλνζήκαληνο. 

Αληίζεηα, νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη φηη ε απηνρζνλία πέξαζε απφ ηελ 

νκνηνγελνπνηεηηθή ηεο θάζε (ζηα αξρατθά κέρξη ηε θιαζηθά ρξφληα), ζπλδένληαο 

θπξίσο ηνπο Αζελαίνπο κεηαμχ ηνπο, ζηε δηαθνξνπνηεηηθή ηεο θάζε (θαηά ηα 

θιαζηθά ρξφληα, κεηά θπξίσο ηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο), φπνπ δηεθδίθεζαλ ηελ 

αλσηεξφηεηά ηνπο απφ ηνπο “άιινπο”, γηα λα ππνρξεσζνχλ ζην ηέινο (θαηά ηα 

κεηαθιαζηθά ρξφληα) λα επηζηξέςνπλ ζηελ νκνηνγελνπνηεηηθή θάζε, έπεηηα απφ ηα 

απαλσηά νιηγαξρηθά πξαμηθνπήκαηα, ηηο ηπξαλλίδεο θαη ηνπο εκθπιίνπο πνιέκνπο 

(Forsdyke 2012). Σηο ηζηνξηθέο απηέο θάζεηο νη καζεηέο αληρλεχνπλ κέζσ ζρεηηθψλ 

θεηκέλσλ, ηα νπνία εμάιινπ είλαη δπλαηφλ, κε θαηάιιειε αμηνπνίεζε, λα αλαδείμνπλ, 

παξά ηα φζα αλαθέξνπλ ηα αξραηνειιεληθά ιεμηθά, πσο θαη ε ζεκαζία ηεο ιέμεο 

“αὐτό-χθων” παξέκελε δίζεκε, κε πξνεγνχκελε ηε ζεκαζία “είκαη /θαηάγνκαη απφ 

ηελ ίδηα γε” θαη επφκελε (ζηα θιαζηθά θαη έπεηηα ρξφληα) “είκαη/ πξνέξρνκαη απφ ηελ 

ίδηα ηε γε” (Rosivach 1987: 299-301). Σν “αὐτό-”, δειαδή, θαζφξηζε ζε κεγάιν 

βαζκφ ηνλ αζελατθφ “εαπηό”. 

Όζηεξα, ην ζελάξην απηφ πξνηείλεη λα απνθεπρζεί ε ζχλδεζε ηεο απηνρζνλίαο 

κε ηελ εξεκία, ηελ ηάμε θαη αξκνλία ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο. Γηαηί ην αληίζεην 

κάιινλ ζπλέβαηλε: ν κχζνο ηεο απηνρζνλίαο αληαλαθινχζε ηνπο θφβνπο κάιινλ γηα 

θνηλσληθέο αλαηξνπέο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα μεζπάζνπλ, κεηά θπξίσο ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Κιεηζζέλε πνπ αλαθάηεςε γλήζηνπο Αζελαίνπο, μέλνπο θαη 

κέηνηθνπο, ζηε δεκνθξαηηθή θνηλσλία ηεο Αζήλαο (Connor 1994: 37-39). Γεγνλφο 

πνπ επέβαιε ην κέηξν ηνπ Πεξηθιή, ην 450-451 π. Υ., κε ην νπνίν πεξηνξηδφηαλ ην 

δηθαίσκα ηνπ πνιίηε κφλν ζε φζνπο είραλ θαη ηνπο δχν γνλείο γλήζηνπο Αζελαίνπο 
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πνιίηεο (Blok 2014: 270-272, Loraux 1992: 169). Αλ νη καζεηέο θαηαλνήζνπλ κε ην 

ζελάξην απηφ φηη αθφκε θαη ζήκεξα ην “ξίδσκα” αλζξψπσλ θαη νκάδσλ ζηε γε ηνπο 

είλαη θαη πξντφλ θξίζεσλ (θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, ηδενινγηθψλ) παξά θπζηνινγηθή, 

λνζηαιγηθή επηζηξνθή ζηε κεηέξα-γε, ζα ήηαλ θη απηφ θάπνην θέξδνο.  

Χο πξνο ηελ πηνζεηνχκελε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, ζηνλ βαζκφ πνπ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ εθηεινχληαη ζην πξνθείκελν ζελάξην ζπλεξγαηηθά, ζηα 

έγγξαθα Google, ηεξνχληαη νη γεληθέο αξρέο ηεο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο κε ηελ 

Τπνζηήξημε ηνπ Τπνινγηζηή (CSCL) (Stahl et. al. 2006), ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη 

ζηνηρεία απφ ηηο επνηθνδνκηζηηθέο (θνηλσληθέο) πξνζεγγίζεηο κάζεζεο (Crook 1994) 

θαη ηελ “εγθαζηδξπκέλε”/ situative κάζεζε (Lave & Wenger 2005). Ζ κάζεζε ζην 

πιαίζην απηφ αληηκεησπίδεηαη σο ελεξγή δηαδηθαζία πνπ νηθνδνκείηαη πξννδεπηηθά, 

κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ, ελψ ε γλψζε πξννδεχεη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ζε έλα απζεληηθφ θνηλσληθφ πιαίζην, φπνπ νη καζεηέο, κε βάζε ηηο θαηάιιειεο 

ζρεδηαζηηθέο επηινγέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζπλεξγάδνληαη ζε εηθνληθέο θνηλφηεηεο 

πξαθηηθήο, αμηνπνηψληαο πςεινχ επηπέδνπ γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, γξακκαηηζκνχο 

θαη δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ.  

Οη νκάδεο ησλ καζεηψλ εθηεινχλ ζην ζελάξην ζπλνιηθά πέληε 

δξαζηεξηφηεηεο. Χο πξνο ηνλ εηδηθφηεξν ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδνληαη, 

πξνυπνηίζεηαη φηη νη 24 καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Γ΄ ηάμεο ελφο Λπθείνπ, κε ηε 

δηακεζνιαβεηηθή παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δηαθξίλνληαη ζε έμη νκάδεο ησλ 

ηεζζάξσλ κειψλ, πνπ ρξήζηκν είλαη λα δηαθέξνπλ σο πξνο ην θχιν, ηα θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηηο γλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ην ζηηι 

κάζεζεο. Οη νκάδεο, γηα λα εθηειέζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ζπκβνπιεχνληαη 

ειεθηξνληθφ θχιιν νδεγηψλ ζηα έγγξαθα Google. Δπεηδή θάζε δξαζηεξηφηεηα 

απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ελφο επί κέξνπο έξγνπ, ην θχιιν νδεγηψλ είλαη έλα γηα 

φιεο ηηο νκάδεο, πεξηιακβάλεη σζηφζν ζπκπιεξσκαηηθέο κεηαμχ ηνπο εξγαζίεο πνπ 

εθηειεί θάζε νκάδα ρσξηζηά. Έηζη νη καζεηέο έρνπλ κπξνζηά ηνπο ηηο εξγαζίεο πνπ 

εθηεινχληαη απφ φιεο ηηο νκάδεο ζε κία δξαζηεξηφηεηα. Απφ ην ςεθηαθφ θχιιν 
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νδεγηψλ νη νκάδεο παξαπέκπνληαη ζηα ςεθηαθά θχιια εξγαζίαο, πνπ πεξηέρνπλ 

δεδνκέλα ελφο πξνο επίιπζε πξνβιήκαηνο, αξραηνειιεληθά θείκελα κε κεηαθξάζεηο, 

εξσηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη πεδίν πνπ ην ζπκπιεξψλνπλ κε παξαηεξήζεηο θαη 

δηαπηζηψζεηο ηνπο νη νκάδεο. ηνλ ζρεδηαζκφ ζπλεξγαζίαο ησλ νκάδσλ έρεη 

θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα γηα ηε ζηελή αιιειεμάξηεζε θαη ζπλππεπζπλφηεηα ησλ 

νκάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχπηεη θάζε θνξά έλα νινθιεξσκέλν απνηέιεζκα.  

ε θάζε δξαζηεξηφηεηα νη νκάδεο ιεηηνπξγνχλ δηαδνρηθά σο Γξακκαηηθνί, 

Μπζνγξάθνη, Αξραηνιφγνη, Αλζξσπνιφγνη θαη Κνηλσληνιφγνη. Οη ξφινη απηνί 

αληηζηνηρνχλ ζην έξγν πνπ εθάζηνηε επηηεινχλ. Αλ επηζπκεί ν εθπαηδεπηηθφο, κπνξεί 

λα θαζνξίζεη ζην εζσηεξηθφ θάζε νκάδαο εηδηθνχο ξφινπο: α) ηνπ εθπξνζψπνπ-

ζπληνληζηή, ν νπνίνο αληαιιάζζεη απφςεηο θαη απνξίεο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

νκάδαο ηνπ είηε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ είηε κε κέιε άιισλ νκάδσλ β) ηνπ 

πξαθηηθνγξάθνπ, ν νπνίνο θαηαγξάθεη/ ζεκεηψλεη εθθξεκή δεηήκαηα θαη αληηδξάζεηο 

ηεο νκάδαο ηνπο ζηα δεηνχκελα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γ) ηνπ ρεηξηζηή, ν νπνίνο 

επεμεξγάδεηαη ην πιηθφ ηεο νκάδαο ζηα ςεθηαθά πεξηβάιινληα θαη κέζα, δ) ηνπ 

παξνπζηαζηή, ν νπνίνο αλαιακβάλεη, φπνηε δεηεζεί, ηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηεο 

νκάδαο ηνπ. 

Σέινο, ε αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ καζεηψλ γίλεηαη «δηακνξθσηηθά» απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηα επηκέξνπο θξηηήξηα ηεο νπνίαο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. ζην 

ηέινο ηεο πεξηγξαθήο θάζε δξαζηεξηφηεηαο.  

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ 

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο: 

● Να δηαπηζηψζνπλ, θξίλνληαο δηαζέζηκεο ζρεηηθέο πεγέο, πσο ε απηνρζνλία, 

ηφζν ζην αξραηνειιεληθφ παξειζφλ φζν θαη ζήκεξα, δελ αλαθέξεηαη ζε 

βηνινγηθέο ζρέζεηο ζπγγέλεηαο αιιά φηη ζπληζηά «κχζν», ν νπνίνο 

δηακνξθψζεθε ζηαδηαθά θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζε παξαιιαγέο, πξνθεηκέλνπ 
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λα δηαησλίζεη θαη λα πξνσζήζεη ηαπηνηηθέο ζρέζεηο θαη καδί αμηνινγηθέο 

δηαθξίζεηο ησλ αλζξψπσλ ζε “αλψηεξνπο” θαη “θαηψηεξνπο.” 

● Να αληηιεθζνχλ φηη δηαρξνληθά ν κχζνο ηεο απηνρζνλίαο ιεηηνχξγεζε θαη 

ιεηηνπξγεί δηπιά: “νκνηνγελνπνηεηηθά”, ζθπξειαηψληαο ηνπο ζηελνχο 

δεζκνχο ελφηεηαο κηαο θνηλφηεηαο-εζλφηεηαο, αιιά θαη “δηαθνξνπνηεηηθά”, 

δηθαηνινγψληαο ζπρλά επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηνλ, ππνδεέζηεξν 

θαη “κε θαζαξφ”, “άιινλ.” 

● Να θαηαλνήζνπλ φηη ε έλλνηα ηνπ “απηφρζνλα”, παξά ηνλ ζηεξεφηππν 

ραξαθηήξα ηεο, ππήξμε θαη είλαη έλλνηα ξεπζηή, ιεηηνπξγψληαο σο κέζν 

απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη εηεξνπξνζδηνξηζκνχ, ε εκθάληζε θαη ε εμέιημε ηεο 

νπνίαο επλνείηαη, θαιιηεξγείηαη θαη δηαδίδεηαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο, 

πνιηηηθνχο θαη ηδενινγηθνχο, ιφγνπο. 

● Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη εξκελείεο πνπ δίλνπλ ηα ιεμηθά δελ 

αληηζηνηρνχλ επαθξηβψο κε ηηο ρξήζεηο ηνπο ζηα θείκελα θαη φηη νη ζεκαζίεο 

φξσλ, φπσο ν «απηφρζσλ», είλαη ζπρλά ακθίζεκεο ζηε ρξήζε, πνπ 

εμειίζζνληαη κέζα ζηνλ ρξφλν θαη αιιάδνπλ ην λφεκά ηνπο ζηα θεηκεληθά 

είδε θαη ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. 

● Να αληηκεησπίδνπλ ηνλ κχζν ηεο απηνρζνλίαο απφ ζχγρξνλε, θξηηηθή 

απφζηαζε θαη, απνθσδηθνπνηψληάο ηνλ, λα ππνδεηθλχνπλ ηελ 

θαηαζθεπαζηηθή ηνπ ζπκβνιή ζηε ζπληήξεζε, εδξαίσζε θαη πξνψζεζε 

αληζνηήησλ θαη ζρέζεσλ εμνπζίαο. 

● Να αλαζηνραζηνχλ φηη ε δηαρξνληθή εκβέιεηα ηνπ κχζνπ ηνπ απηφρζνλα 

ζπλεηέιεζε θαη ζπληειεί ζηε δηακφξθσζε ηαπηνηήησλ, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηθή ηνπο, θαη φηη απνθξχπηεη ηνλ εθάζηνηε άληζν, 

ηεξαξρεκέλν ραξαθηήξα ηνπο, εκπνδίδνληαο καδί ηελ αλαίξεζή ηνπο. 
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Γνώζειρ για ηη γλώζζα  

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο:  

● Να γλσξίζνπλ ηε ζπγρξνληθή θαη δηαρξνληθή εμέιημε ηεο ζεκαζίαο ηεο ιέμεο 

“απηφρζσλ”, θαζψο επίζεο ην επξχ πεδίν ζεκαζηψλ (θπξηνιεθηηθφ θαη 

κεηαθνξηθφ, πεξηγξαθηθφ θαη αμηνινγηθφ) θαη αλαθνξάο ηεο (ζε αλζξψπνπο, 

θαηαζηάζεηο, ρψξνπο θαη πξάγκαηα). 

● Να ζπζηνηρίδνπλ ηηο ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ κε ηα θαηάιιεια θεηκεληθά 

παξαδείγκαηα, θαη αληίζηξνθα: λα κπνξνχλ λα εληάζζνπλ θεηκεληθά 

παξαδείγκαηα ζε γεληθέο ζεκαζηνινγηθέο θαηεγνξίεο. 

● Να αλαγλσξίδνπλ ηε δηαθνξεηηθή ρξνηά πνπ είρε θαη έρεη ε ζεκαζία θαη ε 

ρξήζε ηεο ιέμεο “απηφρζσλ” ζε δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε θαηά ηελ 

θιαζηθή αξραηφηεηα (ηζηνξηνγξαθία, ξεηνξηθή, ηξαγσδία), ζε δηαθνξεηηθέο 

ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, θαζψο επίζεο ηε ζπλάξηεζή ηεο απφ ηνλ ηδενινγηθφ 

θφζκν θαη ηελ πξφζεζε ησλ ζπγγξαθέσλ. 

● Να πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηα θελά, ηα ράζκαηα θαη ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ 

αλάκεζα ζηνπο πεξηνξηζηηθνχο θαη ζπκππθλσκέλνπο αλαγθαζηηθά νξηζκνχο 

πνπ δίλνπλ ηα ιεμηθά ζπζηήλνληαο ηνλ «απηφρζνλα» θαη ζηηο εθαξκνζκέλεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ φξνπ ζηα θείκελα. 

● Να αζθεζνχλ ζηε ζπγθξηηηθή δηεξεχλεζε ησλ ιέμεσλ ηεο απηνρζνλίαο, κε ηηο 

εηθφλεο θαη ηα πξάγκαηα, ειέγρνληαο ηφζν ηελ ακνηβαηφηεηά ηνπο φζν θαη ηα 

φξηα ηεο απηνδπλακίαο ηνπ. 

Γπαμμαηιζμοί 

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο: 

● Να αζθεζνχλ ζηε ζχλζεηε θαη επέιηθηε αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ Λεμηθψλ 

θαη ησλ σκάησλ Κεηκέλσλ ηεο Αξραίαο, ηεο Μεζαησληθήο θαη ηεο Νέαο 

Διιεληθήο Γιψζζαο, πξνζαξκφδνληαο ηελ έξεπλά ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο θαη εζηηαζκέλα επξήκαηα πνπ απαηηεί ε εξγαζία ηνπο. 
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● Να εληζρχζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαληνχλ ζην δηαδίθηπν, θαζψο επίζεο ζηελ θξηηηθή ηνπο απνηίκεζε, ψζηε λα 

ζπληάζζνπλ κε βάζε απηέο πξνζσπηθφ θαη ππεχζπλν ιφγν. 

● Να θαηαλνήζνπλ φηη ε παξαγσγή πβξηδηθψλ θαη πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ δελ 

κεηψλεη, αιιά απμάλεη ηε δπζθνιία σο πξν ηε ζπλνρή θαη ζπλέρεηα ησλ 

κέζσλ, ηα νπνία πξέπεη, κε νηθνλνκία θαη θαηάιιειε επεμεξγαζία, λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη. 

● Να αλαθαιχπηνπλ νπζηαζηηθέο εξκελεπηηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα θείκελα 

θαη ηηο εηθφλεο, πνπ αλαπαξηζηάλνπλ εκπινπηίδνληαο ή θαη παξαιιάζζνληαο 

ην πεξηερφκελφ ηνπο 

● Να κεηέρνπλ ζην έξγν θαη ηνλ θφζκν ησλ “εηδηθψλ” δηθαηνινγψληαο θαη 

ειέγρνληαο ηηο απφςεηο ηνπο. 

● Να πξνβαίλνπλ ζε θξηηηθέο εξκελείεο σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

ζπιιακβάλεηαη θαη πξνβάιιεηαη ε απηνρζνλία ζην δηαδίθηπν ζήκεξα, κέζσ 

δηαθνξεηηθψλ ζεκεησηηθψλ πφξσλ (θεηκέλσλ, εηθφλσλ ή βίληεν) ειέγρνληαο 

ην λφεκά ηνπο, ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο ηερληθέο πεηζνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαη εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο ηεο επηβίσζήο ηνπ ζρεηηθνχ κχζνπ απφ ηα αξραία 

ρξφληα κέρξη ζήκεξα. 

● Να απνηηκνχλ ηελ πνηφηεηα θαη λα αζθνχλ ππεχζπλε θξηηηθή ζηελ ηδενινγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ δηδαθηηθνχ ιφγνπ σο πξνο ηελ αξραηνειιεληθή απηνρζνλία, 

πνπ θπθινθνξεί ζην δηαδίθηπν ζήκεξα. 

● Να εμαζθεζνχλ ζηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή πβξηδηθψλ θεηκέλσλ δνπιεχνληαο 

ζε νκάδεο, ζε αλνηρηά ςεθηαθά πεξηβάιινληα, πνπ επηβάιινπλ ηελ 

αιιειεμάξηεζε θαη ζπλππεπζπλφηεηα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο γηα ηελ 

παξαγσγή ελφο έξγνπ. 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

ην πξνθείκελν ζελάξην απηφ νη καζεηέο: 
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● πξνζεγγίδνπλ ην καζεζηαθφ πιηθφ κέζσ δηαινγηθψλ ζρέζεσλ επηθνηλσλίαο, 

κεηαμχ ηνπο ή κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

● εκπιέθνληαη ζε δηεξγαζίεο αλαιπηηθέο, ζπλζεηηθέο, κεηαγλσζηηθέο θαη 

αμηνιφγεζεο (είηε ηνπ δηθνχ ηνπο έξγνπ είηε ησλ άιισλ). 

● αλαδεηνχλ θαη εληνπίδνπλ πιεξνθνξίεο, γηα λα ηηο επεμεξγαζηνχλ, 

κεηαζρεκαηίδνληάο ηεο ζε δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή γλψζε.  

● κειεηνχλ, θξίλνπλ θαη ζπγθξίλνπλ ειεθηξνληθά “θείκελα”, κνλνηξνπηθά αιιά 

θαη πνιπηξνπηθά, απνηηκψληαο ηελ ηδενινγία ηνπο. 

● δνθηκάδνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο, δηνξζψλνληαο θαη ζπκπιεξψλνληαο ν έλαο 

ηνλ άιινλ.  

● θαηεπζχλνληαη, γεληθφηεξα, ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ππαξρνπζψλ γλψζεσλ, 

αληηιήςεσλ θαη ηαπηνηήησλ ηνπο κε λέεο, ζε κηα θαηεχζπλζε πξννδεπηηθή, 

θξηηηθή θαη ππνςηαζκέλε, πέξα απφ απηφ πνπ λνκίδνπλ φηη ηζρχεη θαη φηη 

κπνξνχλ λα θαηνξζψζνπλ. 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Σν ζελάξην απνκπζνπνηεί ηε θξάζε ηνπ “Δπηηαθίνπ” ηνπ Θνπθπδίδε (Κεθ. 36, 2-3) 

“τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ αἰεὶ οἰκοῦντες διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνομένων μέχρι τοῦδε 

ἐλευθέραν δι’ ἀρετὴν παρέδοσαν”, ηελ νπνία ζηηο Δξκελεπηηθέο εκεηψζεηο ην 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην εξκελεχεη σο εμήο:  

“Οἱ αὐηνὶ αἰεὶ νἰθνῦληεο· έλαο από ηνπο ζπλεζέζηεξνπο ιόγνπο εζληθήο 

ππεξεθάλεηαο ησλ Αζελαίσλ ήηαλ ε απηνρζνλία ηνπο (θάηη πνπ δεκηνπξγεί ζηελόηεξεο 

ζρέζεηο, κεηέξαο-παηδηώλ, αλάκεζα ζηε ρώξα θαη ηνπο θαηνίθνπο), πνπ έπαηξλε 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο Σπαξηηάηεο, πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηε 

Σπάξηε ύζηεξα από πεξηπιαλήζεηο”. 

Μαδί κε ηηο δηαθεηκεληθέο παξαπνκπέο ηεο, ζηηο νπνίεο παξαπέκπνληαη 

δάζθαινη θαη καζεηέο, ε εξκελεία απηή ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ είλαη απιψο 
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“δηαπηζησηηθή”, πνπ ππνλνεί φηη νη Αζελαίνη, επεηδή νη ίδηνη ζεσξνχζαλ ηνπο εαπηνχο 

ηνπο απηφρζνλεο απφ παιηά, θακάξσλαλ γηα ηελ αλσηεξφηεηά ηνπο απηή απέλαληη 

ζηνπο παξηηάηεο, πνπ ήηαλ Γσξηείο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα, σζηφζν, είλαη θάπσο 

δηαθνξεηηθή: ε απηνρζνλία ησλ Αζελαίσλ δελ ήηαλ παξά έλαο κχζνο, κηα ηδενινγηθή 

θαηαζθεπή, πνπ ζπγθξνηήζεθε κάιηζηα αξγά, γχξσ ζην 470 π. Υ., κεηά ηελ εηζβνιή 

ησλ Γσξηέσλ, γηα λα δηθαηνινγήζεη εθ ησλ πζηέξσλ (κε ηελ αλάθιεζε επηιεγκέλσλ 

ζξεζθεπηηθψλ παξαδφζεσλ θαη κπζνινγηθψλ εθδνρψλ) ηελ αλσηεξφηεηα ησλ 

Αζελαίσλ απέλαληη ζηνπο αληηπάινπο ηνπο (Rosivach 1987: 296-297). Καη απηφ 

βέβαηα δελ ζήκαηλε φηη νη Αζελαίνη ήηαλ πξαγκαηηθά απηφρζνλεο, θάηη πνπ 

απνζησπάηαη ζην ζρνιηθφ εξκήλεπκα. Γηα απηφ θαη ζην πξνθείκελν ζελάξην 

δηεξεπλάηαη πψο αθξηβψο δηακνξθψζεθε κέζα ζηνλ ρξφλν ε «ζπλήζεηα» απηή ησλ 

Αζελαίσλ (δει. πνηα ήηαλ αθξηβψο ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηεινχληαλ θαη ηα 

νπνία ηε ζπλφδεπαλ) θαη θπξίσο, γηαηί ν ζπγθεθξηκέλνο απηφο «θνηλφο ηφπνο» 

αμηνπνηνχληαλ απφ ηνπο Αζελαίνπο ηφηε θαη ζπλερίδεη λα αμηνπνηείηαη, 

παξαιιαγκέλνο, απφ ηνπο Νενέιιελεο «απνγφλνπο» ηνπο κέρξη θαη ζήκεξα. 

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Αλ ην ζρνιείν απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο κεραληζκνχο πνιηηηζκηθήο 

“νκνηνγελνπνίεζεο” (Λέθθαο 1992: 118), ην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο 

Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο, εηδηθφηεξα θείκελα, φπσο ν «Δπηηάθηνο» ηνπ Θνπθπδίδε, 

είλαη πξφζθνξν κέζν γηα ηε δηακφξθσζε θνηλήο εζληθήο ηαπηφηεηαο ζηνπο 

ζεκεξηλνχο καζεηέο. ηελ πξννπηηθή απηή, φπσο νη Αζελαίνη ηνπ Πεξηθιή άθνπγαλ 

απηφ πνπ έπξεπε, θακαξψλνληαο γηα ηελ απηνρζνλία ησλ πξνγφλσλ ηνπο, γηα λα 

ζπλερίδνπλ λα κάρνληαη ελαληίνλ ηνπ Γσξηέα εηεξφρζνλα παξηηάηε θαη νη ίδηνη κε 

«αξεηή» ππεξαζπηδφκελνη κε ηε δσή ηνπο ηα κνλαδηθά πεπξαγκέλα θαη ηδαληθά ηεο 

δεκνθξαηηθήο πφιεο ηνπο, έηζη θαη νη καζεηέο ζήκεξα θαινχληαη έκκεζα κε ηε 

δηαπηζησηηθή αλάγλσζε ηνπ «Δπηηαθίνπ» λα ζθεθηνχλ θαη λα πξάμνπλ ιίγν πνιχ ην 

ίδην θαη αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκά ηνπο λα ππεξαζπίδνληαη ην ρψκα ηεο παηξίδαο 

ηνπο απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε ππνδεέζηεξε απεηιεηηθή θπιή. Γηα λα επηηεπρζεί 
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απξφζθνπηα ε ζπλέρεηα απηή, ε αζελατθή πφιηο-θξάηνο θαη ε ζεκεξηλή παηξίδα 

ρξεηάδεηαη λα επελδπζνχλ κε πεξηερφκελεο ηδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο “θπζηθέο”, πνπ 

είλαη εληαίεο, δηαρξνληθέο θαη αλαιινίσηεο νληφηεηεο, εληαγκέλεο κέζα ζε έλαλ 

“άρξνλν ρξφλν”, εθηφο ηζηνξίαο.  

ην πιαίζην απηφ ε απηνρζνλία, αληί λα ζεσξείηαη κηα κνξθή επηλνεκέλεο 

παξάδνζεο, έλαο κχζνο, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, πνπ αλαπαξήγαγε (κε 

δηάθνξεο κνξθέο θαη παξαιιαγκέλεο ζεκαζίεο θαη ρξήζεηο), ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνξηθέο πεξηφδνπο θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, θνηλσληθέο θαη ηδενινγηθέο 

ζρέζεηο ησλ Αζελαίσλ (ηαπηνηηθέο θαη δηαθνξνπνηεηηθέο), εμηδαληθεχεηαη ζε 

πνιηηηζκηθφ κέγεζνο θαη κεηαζρεκαηίδεηαη ζε θπζηνινγηθφ, εκπεηξηθφ δεδνκέλν. «Ζ 

νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ κχζνπ είλαη λα κεηακνξθψλεη ηελ ηζηνξία ζε θχζε», 

γξάθεη ν Ρνιάλ Μπαξη (1979: 227). Καη ν κχζνο ηεο απηνρζνλίαο ιέεη φηη, απφ ηα 

αξραία ρξφληα κέρξη ζήκεξα, νη “απζεληηθνί” ζεκεξηλνί Έιιελεο έρνπλ γελλεζεί απφ 

γνλείο θαη εθείλνη απφ γνλείο θαη πξνγφλνπο, κε ηα ίδηα αλά ηνπο αηψλεο “ειιεληθά” 

απηφρζνλα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζεκαίλεη φηη είραλ θαη έρνπλ απφ ηε γέλλεζή ηνπο 

ζρέζε θπζηθή αλάκεζά ηνπο.  

Με ηε ινγηθή απηή, ην “δίδαγκα” απφ ηε «δηαπηζησηηθή» αλάγλσζε ηνπ 

«Δπηηαθίνπ» είλαη φηη νη ηαπηφηεηεο ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψλ δελ είλαη πνιιέο 

εηεξνγελείο, άληζεο θαη ηεξαξρεκέλεο, αιιά, φπσο ησλ Αζελαίσλ ηνπ Πεξηθιή, κία, 

θνηλή, αδηάζπαζηε, δηαρξνληθά αλαιινίσηε θαη εληαία, αθνχ φινη είκαζηε παηδηά ηεο 

ειιεληθήο γεο, κεηέξαο θαη παηξίδαο. Ζ κεηαθίλεζε ηεο απηνρζνλίαο απφ ηελ ηζηνξία 

ζηε θχζε εκπνδίδεη ηφζν ηε ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ηνλ ζχγρξνλν, δηθφ ηνπο θφζκν, 

φζν θαη ηε γλσξηκία ηνπο κε ην ηζηνξηθφ παξειζφλ, αθνχ θαη νη δχν θφζκνη, ζε ζηελή 

αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηνπο, ηνχο παξνπζηάδνληαη ζηαηηθνί, εμηδαληθεπκέλνη θαη 

ακεηαθίλεηνη.  

Με ην πξνθείκελν ζελάξην επηρεηξείηαη ινηπφλ ε αλαίξεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο 

απηήο δηδαθηηθήο θαηάζηαζεο, εθαξκφδνληαο ηε ζέζε φηη “ν αλαγλώζηεο ησλ κύζσλ 

νθείιεη, γηα λα κελ επαλαιακβάλεη απιώο ηνλ ειιεληθό ιόγν, λα αξλεζεί ηνλ 
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εγθισβηζκό κέζα ζηνλ ιόγν απηόλ” (Loraux 1992: 31) . Καη ην ζελάξην απηφ 

απνθιίλεη απφ ηνλ ηζρχνληα, ζεσξεηηθφ θαη δηδαθηηθφ, ιφγν (ηακνπιάθεο 2013), ν 

νπνίνο αξθείηαη ζε δηαπηζησηηθέο αλαθνξέο, απνζησπψληαο ην αμηνινγηθφ θαη 

“παξακπζεηηθφ” απφζεκα ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο. ζνλ αθνξά, εηδηθφηεξα, ην 

πψο θαη ην γηαηί ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο, ππνδεηθλχεηαη κε ην πξνθείκελν ζελάξην 

φηη ν Θνπθπδίδεο, καδί κε άιινπο ξήηνξεο (θαη φρη κφλν), εμίζσλαλ ηελ απηνρζνλία 

κε ηελ αδηάιεηπηε θαηνρή ηνπ αηηηθνχ εδάθνπο απφ ηνπο Αζελαίνπο, λφκηκνπο 

θαηνίθνπο, ζε αληίζεζε κε ηνπο πνιίηεο άιισλ πφιεσλ, ηνπο παξηηάηεο γηα 

παξάδεηγκα, πνπ ήηαλ κεηαλάζηεο κέζα ζηελ ίδηα ηνπο ηε ρψξα. Ο κχζνο απηφο 

δήισλε ηελ ελδειέρεηα ηεο αζελατθήο εμνπζίαο κέζσ ησλ δηαδνρηθψλ γελεψλ (Loraux 

1992: 70-71) θαιψληαο ηνπο Αζελαίνπο λα ζπλερίδνπλ λα πεζαίλνπλ γηα ηελ 

ππεξάζπηζε ηεο αηηηθήο γεο, πνπ ήηαλ ηαπηφρξνλα κεηέξα θαη παηξίδα. 

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Με ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ησλ εγγξάθσλ 

Google, ησλ πξνζζέησλ ηνπ (Add ons) θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο, κε βάζε έλα πξνδηακνξθσκέλν πιαίζην εξγαζίαο (εδψ ηα 

θχιια νδεγηψλ θαη ελ κέξεη ησλ θχιισλ εξγαζίαο), λα ζπλεξγάδνληαη ζηνλ ίδην 

ρξφλν, ζρνιηάδνληαο ζην πιαίζην ησλ νκάδσλ ηηο απφςεηο ηνπο, λα δηνξζψλνπλ θαη 

λα αλαζηνράδνληαη ην έξγν ηνπο θαη λα δεκνζηεχνπλ ζην δηαδίθηπν ην ηειηθφ πξντφλ 

ηνπο. Οη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη, εμάιινπ, ζε έλα επαξθψο δνκεκέλν, απιφ, 

ππεξθεηκεληθφ αιιά θαη δηαδξαζηηθφ, πεξηβάιινλ, πνπ δελ απαηηεί καθξνρξφληα 

εμάζθεζε, κε βάζε ην νπνίν κπνξνχλ λα ρηίζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, 

αληαπνθξηλφκελνη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ 

(Denton 2012, Zhou et. al. 2012). ζν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, κπνξεί λα παξαηεξεί ηελ 

εμέιημε ηεο πνξείαο ηνπο ή λα επεκβαίλεη σο ζχκβνπινο θαη θαζνδεγεηήο, φπνηε 

ρξεηάδεηαη.  

https://addons.mozilla.org/el/firefox/
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Κείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ 

Θνπθπδίδε, Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο, Ζιίαο ππξφπνπινο. Γ΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ. 

Γεληθήο Παηδείαο. Αζήλα: ΟΔΓΒ. 2010. 

Θνπθπδίδε Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο. Γ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ. Γεληθήο Παηδείαο. Μηθξ. 

Αγγ. Βιάρνο. Αζήλα: ΟΔΓΒ. 2010, Κεθ. 36-42. 

Κείκελα εθηόο ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ 

Φεθηαθή Βηβιηνζήθε ηνπ Πεξζέα [πεγή: Perseus Digital Library, Tufts University]: 

 Παπζαλίαο. Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.27.3 

 Ζξφδνηνο. Ιζηνξίεο, 8.44 

 Απνιιφδσξνο. Βηβιηνζήθε, 3.14.1 

 Παπζαλίαο. Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.24.7 

 Παπζαλίαο. Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.18.2. 

 Απνιιφδσξνο. Βηβιηνζήθε, 3.14.6 

 Παπζαλίαο. Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.26 

 Παπζαλίαο, Διιάδνο Πεξηήγεζεο, 1.26.5 & 6 

 Απνιιφδσξνο. Βηβιηνζήθε, 3.15.1-5 

 Παπζαλίαο, Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.27.2 

 Παπζαλίαο. Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.2.6 

 Παπζαλίαο. Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.24.5 

 Ζζίνδνο. Θενγνλία, 104 

 Ζξφδνηνο. Ιζηνξίεο, 8.55 

 Παπζαλίαο. Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.24.7 

 Παπζαλίαο, Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.26.6 

 Παπζαλίαο, Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.28.4 

 Απνιιφδσξνο. Βηβιηνζήθε, 1.3.6 

 Δπξηπίδεο. Ίσλ, 1 
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● Παπζαλίαο. Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.14.6 

Φεθίδεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα [πεγή: Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο]: 

● Ζξφδνηνο. Ιζηνξίεο. 4.197.1-2 

● Ζξφδνηνο, Ιζηνξίεο, 8.73.1-3 

● Ζξφδνηνο, Ιζηνξίεο, 1.172.1-2 

● Ζξφδνηνο. Ιζηνξίεο, 7.61.1-3 

● Ζξφδνηνο. Ιζηνξίεο, 8.144.1-2 

 Θνπθπδίδεο. Ιζηνξία, 1.2.1-6 [ην ThucydidisHistoriae. Η–ΗΗ. H.S. Jones & 

J.E. Powell, εθδ. 1942. 2ε έθδ. Ομθφξδε: Clarendon Press. Αλαη. 1967–70]. 

[Μηθξ. Δ.Κ. Βεληδέινο. [1940] 1960. Θνπθπδίδνπ Ιζηνξίαη. Η–ΗΗ. 2ε έθδ. 

Αζήλα: Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο. (1ε έθδ. Ομθφξδε: Οxford University 

Press)]. [Μηθξ. Δ. Λακπξίδε. 1962. Θνπθπδίδνπ Ιζηνξία. Πξφινγνο, 

κεηάθξαζε, ζρφιηα. Δηζαγσγή: Η.Θ. Καθξηδήο. Η–IV. Αζήλα: Γθνβφζηεο]. 

[Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα]. 

 Οκήξνπ, Ιιηάδα. Μεηάθξαζε. Η. Θ. Καθξηδήο - Ν. Καδαληδάθεο. Αζήλα, 1955 

[Β 546-554]. 

● Θνπθπδίδνπ Ιζηνξίαη. Η–ΗΗ. 2ε έθδ. Μηθξ. Δ. Κ. Βεληδέινο. Αζήλα: 

Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, [1940] 1960. [Θνπθπδίδεο. Ιζηνξία, 6.2.1-2 ]. 

● Λπζίαο. ΗΗΗ, Οη παλεγπξηθνί ηνπ ιόγνη. Μεηάθξαζε πεξίιεςε, ζρφιηα, 

εξκελεία Γ.Α. Ράπηεο. Θεζζαινλίθε: Εήηξνο, 2004. [Κεθ. 3-70 ]. 

● Πιάησλ. Μελέμελνο ή επηηάθηνο εζηθόο. Μηθξ. Ο. Πεξδηθίδεο. Αζήλα: 

Κάθηνο, 1993. [ 237b3-246b ]. 

● Γεκνζζέλεο. Δπηηάθηνο, Κεθ. 4-31. Σα θεθ. 4-24 πξνέξρνληαη απφ ην 

Αλζνιόγην Αξραίσλ Διιεληθώλ Κεηκέλσλ. Μηθξ. Α. Σπθιφπνπινο – Δπηκ. Γ. 

Ηαθψβ. Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, 2006. Σα θεθάιαηα 25-31 πξνέξρνληαη 

απφ ην Οη επηηάθηνη ιόγνη ηεο ειιεληθήο αξραηόηεηαο. Μηθξ., Δπηκ. Θ. Γ. 

Μαπξφπνπινο. Αζήλα: εθδ. “Πφληνο”, 2007. 

● Τπεξείδεο. Δπηηάθηνο, 1-9, & 10-40 [10-17]. Σα θεθάιαηα 1-9 & 10-40 

http://h
http://h
http://www.greek-language.gr/Resources/index.html
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=30&page=122
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=30&page=122
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=30&page=202
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=30&page=202
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=30&page=28
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=30&page=28
http://h
http://h
http://h
http://h
http://h
http://h
https://docs.google.com/document/d/1B19-aXxHSBiflAfdb0YlBFNe76L0i0_JJsSvUhoTQKQ/edit#bookmark=id.au20xs9l98es
https://docs.google.com/document/d/1PXa4--xXPv2RpxO45AFeI62WEgfFtJUZ9RCNQ6jTRmI/edit#/h
https://docs.google.com/document/d/1PXa4--xXPv2RpxO45AFeI62WEgfFtJUZ9RCNQ6jTRmI/edit#/h
https://docs.google.com/document/d/1PXa4--xXPv2RpxO45AFeI62WEgfFtJUZ9RCNQ6jTRmI/edit#bookmark=id.yb2r60wxqb4h
https://docs.google.com/document/d/16R1ciryJxg9HnZ8rnRB4e1-Wz7RJ-z6dpOPimjViEYo/edit#bookmark=id.1phb2uykxnac
https://docs.google.com/document/d/1gur381ImKOlc28P_xlHfMrw528lCBhXuCB-36y_sruM/edit#bookmark=id.fdtmf3mvgtn7
https://docs.google.com/document/d/1gur381ImKOlc28P_xlHfMrw528lCBhXuCB-36y_sruM/edit#bookmark=id.khcw9kfn55tq
https://docs.google.com/document/d/1WgRh4OhLN4P24wrk1A0gdW4owp92Yh_zDP2QyEDegJM/edit#bookmark=id.t7oi5b7w3g8c
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=572
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πξνέξρνληαη απφ ην Μαπξφπνπινο, Θ. Γ. Οη επηηάθηνη ιόγνη ηεο ειιεληθήο 

αξραηόηεηαο. Αζήλα: εθδ. “Πφληνο”, 2007. Σα θεθάιαηα 10-17 πξνέξρνληαη 

απφ ην Αλζνιόγην Αξραίσλ Διιεληθώλ Κεηκέλσλ. Μηθξ. Α. Σπθιφπνπινο – 

Δπηκ. Γ. Ηαθψβ. Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, 2006. 

● Ηζνθξάηεο. Παλεγπξηθόο- Φίιηππνο. Μηθξ., εηζ., ζεκ.,  η. Μπαδάθνπ-

Μαξαγθνπδάθε. Β΄ Γπκλαζίνπ. Αζήλα: ΟΔΓΒ, 1967 [Κεθ. 21-25 & 47-50]. 

● Δπξηπίδεο. Ίσλ. Μηθξ.: Θ. Γ. Μαπξφπνπινο. Θεζζαινλίθε: Εήηξνο, 2008 

[258-280, 585-592, 654-663]. 

● Δπξηπίδεο. Απνζπάζκαηα. 2. Μηθξ. Φηινινγηθή Οκάδα Κάθηνπ, 2003 

[Δξερζεύο, 1-55]. 

Υπνζηεξηθηηθό / εθπαηδεπηηθό πιηθό 

Βίληεν  

● Θεά Αζελά – Πξνζσλχκηα [πεγή: YouTube. Γηάξθεηα: 4΄16΄΄. El Athena]. 

● Αζελά θαη Αθξνδίηε, Ζ νθία θαη ην Κάιινο (α΄) [πεγή: YouTube. 

Γηάξθεηα:13΄33΄΄. εηξά Νηνθηκαληέξ ΔΡΣ: ηα Μνλνπάηηα ησλ Θεψλ]. 

● Αζελά θαη Αθξνδίηε, Ζ νθία θαη ην Κάιινο (β΄) [πεγή: YouTube. 

Γηάξθεηα:12΄40΄΄. εηξά Νηνθηκαληέξ ΔΡΣ: ηα Μνλνπάηηα ησλ Θεψλ]. 

● Ηζηνξία-Βηνινγία-Απηνρζνλία. Σν dna ησλ Διιήλσλ [πεγή: YouTube. 

Γηάξθεηα: 8΄27΄΄. Με αθνξκή ην δεκνζίεπκα ηνπ πεξηνδηθνχ «Σαρπδξφκνο». 

08/11/2007]. 

● Ζ νλνκαζία ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ [πεγή: YouTube. Γηάξθεηα: 3΄12΄΄]. 

● Ζ Γελεηηθή Ηζηνξία ησλ Καηνίθσλ ηεο Διιάδαο: Σν DNA ησλ Διιήλσλ 

[πεγή: YouTube. Γηάξθεηα: 50΄. Οκηιία απφ ηελ Ζκεξίδα «Αο 

μαλαζπζηεζνχκε φινη νη Έιιελεο». 11/06/2123]. 

● Σν απηφρζνλ θαη κέγαλ Γέλνο [πεγή: YouTube. Γηάξθεηα: 7΄13΄΄. Κείκελα: 

Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία, Άθξαηνο Αεηφο. Μνπζηθή: Groove Addicts, 

AudioMachine. 27/01/2013]. 

https://docs.google.com/document/d/1WgRh4OhLN4P24wrk1A0gdW4owp92Yh_zDP2QyEDegJM/edit#/h
http://h
http://www.biblionet.gr/com/386/Ζήτρος
https://docs.google.com/document/d/1B19-aXxHSBiflAfdb0YlBFNe76L0i0_JJsSvUhoTQKQ/edit#bookmark=id.lxkftlum9wfz
https://docs.google.com/document/d/1B19-aXxHSBiflAfdb0YlBFNe76L0i0_JJsSvUhoTQKQ/edit#bookmark=id.lxkftlum9wfz
https://docs.google.com/document/d/1B19-aXxHSBiflAfdb0YlBFNe76L0i0_JJsSvUhoTQKQ/edit#bookmark=id.lxkftlum9wfz
https://docs.google.com/document/d/1B19-aXxHSBiflAfdb0YlBFNe76L0i0_JJsSvUhoTQKQ/edit#bookmark=id.7n8ez7sibxvj
https://www.youtube.com/watch?v=h1X5jLHI9xI
https://www.youtube.com/watch?v=Pon2QFTQ0PU
https://www.youtube.com/watch?v=Pon2QFTQ0PU
https://www.youtube.com/watch?v=Pon2QFTQ0PU
https://www.youtube.com/watch?v=r9vy_fEJ0PU%20
https://www.youtube.com/watch?v=I2q7Wob2FZ4%20
https://www.youtube.com/watch?v=gEdmk_z7qzc
https://www.youtube.com/watch?v=TiCSyxp_fAY
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● Ση ιέεη ν Ηζνθξάηεο & πψο ηνλ εξκελεχνπλ θάπνηα ζήκεξα [πεγή: YouTube. 

Γηάξθεηα: 3΄16΄΄. 19/02/2011]. 

● Απηφρζνλεο, έιιελεο ζενί ή εηζαγφκελα πξντφληα; [πεγή: YouTube. Γηάξθεηα: 

2΄54΄΄. 03/05/2009]. 

● Διιεληθή γιψζζα θαη ηλδνεπξσπατθή απάηε [πεγή: YouTube. Γηάξθεηα: 

11΄42΄΄. 20/03/2012]. 

● Ο Iζνθξάηεο γηα ηελ απηνρζνλία ησλ Διιήλσλ [πεγή: YouTube. Γηάξθεηα: 

1΄31΄΄. 22/07/2013]. 

Ιζηνζειίδεο 

● Δπηηνκή ηνπ Μεγάινπ Λεμηθνχ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο ησλ H.G. 

Liddell & R. Scott (εθδ. Πειεθάλνο 2007) [πεγή: Φεθίδεο γηα ηελ Διιεληθή 

Γιψζζα].  

● Μλεκνζχλε. Φεθηαθή Βηβιηνζήθε ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο 

[πεγή: Φεθίδεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα].  

● πκθξαζηηθφο Πίλαθαο Λέμεσλ ηνπ Αλζνινγίνπ Αηηηθήο Πεδνγξαθίαο [πεγή: 

Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα]. 

● Δπηηνκή Λεμηθνχ Κξηαξά [πεγή: Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα]. 

● Λεμηθφ ηεο θνηλήο λενειιεληθήο [πεγή: Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα]. 

● ψκα Νέσλ Διιεληθψλ Κεηκέλσλ [πεγή: Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα]. 

● Βηθηιεμηθφ [Διεχζεξν Γηαδηθηπαθφ Λεμηθφ]. 

● Perseus: Word frequency information for αὐηφρζσλ [πεγή: Greek Word Study 

Tool. Perseus Digital Library. Tufts University]. 

● ΤΜΑ [Τπεξεζία πληήξεζεο Μλεκείσλ ηεο Αθξφπνιεο]. 

● Παξζελψλ (Αξραηνινγία ηεο Πφιεο ησλ Αζελψλ) [πεγή: Δζληθφ Ίδξπκα 

Δξεπλψλ].  

● Υξπζειεθάληηλν άγαικα ηεο Αζελάο Παξζέλνπ (πεξ. 440-438 π. Υ.) 

[Αξραηνινγία ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ] [πεγή: Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ].  

https://www.youtube.com/watch?v=BB0EtTW1ScM
http://www.youtube.com/watch?v=78WjQtzLN5U
http://www.youtube.com/watch?v=_lKB5kl21qk
http://www.youtube.com/watch?v=Rth2WUnoiwU
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddel-scott/index.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddel-scott/index.html
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/library/
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/concordance/
http://www.greek-language.gr/greekLang/medieval_greek/kriaras/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29to%2Fxqwn&la=greek
http://www.eie.gr/archaeologia/gr/02_DELTIA/Parthenon.aspx
http://www.eie.gr/archaeologia/gr/02_DELTIA/Athena_Parthenos.aspx
http://www.eie.gr/archaeologia/gr/02_DELTIA/Athena_Parthenos.aspx
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● Δξερζείν (Ζ Αθξφπνιηο ησλ Αζελψλ) [πεγή: Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ].  

● Παλδξφζεηνλ (Αξραηνινγία ηεο Πφιεο ησλ Αζελψλ) [πεγή: Δζληθφ Ίδξπκα 

Δξεπλψλ].  

● Παξζελψλ (Αξραηνινγία ηεο Πφιεο ησλ Αζελψλ) [πεγή: Δζληθφ Ίδξπκα 

Δξεπλψλ].  

● Απφ ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Απνιιφδσξνπ  [πεγή: Φεθηαθή Βηβιηνζήθε ηνπ 

Πεξζέα. Perseus Digital Library. Tufts University]. 

● Άγιαπξνο  [πεγή: Θενγνλία. Ολνκάησλ Δπίζθεςηο].  

● Ζ ζεά Αζελά (παίγλην) [πεγή: Δθαξκνγή ηνπ Μνπζείνπ Αθξφπνιεο. 2010. 

ρεδηαζκφο-Αλάπηπμε Δθαξκνγήο: Γ. Κνπηζνχθνο. Γεληθή Δπηκέιεηα 

Δθαξκνγήο: Υαηδεαζιάλε Κ., Αλησληάδεο Κ. Υνξεγία ηνπ Ηδξχκαηνο 

Μπνδνζάθε].  

 Mηα κέξα ζηελ Aθξφπνιε. Αλαδεηψληαο ηε Θεά Aζελά [πεγή: Aπνζεηήξην 

Δθπαηδεπηηθνχ Πεξηερνκέλνπ γηα ηελ Αθξφπνιε. Σνκέαο Δλεκέξσζεο θαη 

Δθπαίδεπζεο ηεο Τπεξεζίαο πληήξεζεο Μλεκείσλ Αθξφπνιεο]. 

 Δξερζείν [πεγή: Aπνζεηήξην Δθπαηδεπηηθνχ Πεξηερνκέλνπ γηα ηελ Αθξφπνιε. 

Σνκέαο Δλεκέξσζεο θαη Δθπαίδεπζεο ηεο Τπεξεζίαο πληήξεζεο Μλεκείσλ 

Αθξφπνιεο]. 

● Πάκε ζηνλ πεξίπαην ηεο Αθξφπνιεο [πεγή: Τπεξεζία πληήξεζεο Μλεκείσλ 

Αθξφπνιεο. Α΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ. Σνκέαο 

Δλεκέξσζεο θαη Δθπαίδεπζεο. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ].  

 Παξζελψλαο - Αλαηνιηθή δσθφξνο - ιίζνο V [πεγή: «Διιεληθφο Πνιηηηζκφο». 

Ηζηνρψξνο ηνπ Γ. Παπαζαλαζίνπ – Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν]. 

 Δξερζείν [πεγή: «Διιεληθφο Πνιηηηζκφο». Ηζηνρψξνο ηνπ Γ. Παπαζαλαζίνπ – 

Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν]. 

 Δξηρζφληνο-Δξερζείν [πεγή: «Διιεληθφο Πνιηηηζκφο». Ηζηνρψξνο ηνπ Γ. 

Παπαζαλαζίνπ – Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν]. 

http://www.eie.gr/archaeologia/gr/02_DELTIA/Erechtheion.aspx
http://www.eie.gr/archaeologia/gr/02_DELTIA/Pandroseion.aspx
http://www.eie.gr/archaeologia/gr/02_DELTIA/Parthenon.aspx
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0021%3Atext%3DLibrary%3Abook%3D3%3Achapter%3D14%3Asection%3D2
http://www.theogonia.gr/iroes/halpha/agravlos.htm
http://www.acropolis-athena.gr/
http://www.ysma.gr/
http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/browse?type=monument&order=ASC&rpp=500&value=Erechtheion%20
http://www.ysma.gr/
http://www.ysma.gr/
http://www.ysma.gr/static/files/PERIPATOS_GR.pdf
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/naoi/Erechtheio/erectheio1.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/naoi/Erechtheio/erectheio2.htm
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 Κέθξνπαο [πεγή: «Διιεληθφο Πνιηηηζκφο». Ηζηνρψξνο ηνπ Γ. Παπαζαλαζίνπ 

– Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν]. 

 Παξζελψλαο, Γπηηθφ αέησκα, Κέθξσς-Πάλδξνζνο [πεγή: «Διιεληθφο 

Πνιηηηζκφο». Ηζηνρψξνο ηνπ Γ. Παπαζαλαζίνπ – Παλειιήλην ρνιηθφ 

Γίθηπν]. 

 Ο Κέθξνπαο [«Διιεληθφο Πνιηηηζκφο». Ηζηνρψξνο ηνπ Γ. Παπαζαλαζίνπ – 

Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν]. 

● Δξηρζφληνο [πεγή: P. Grimal, Λεμηθό ηεο ειιεληθήο θαη ξσκατθήο κπζνινγίαο, 

επηκ. ειι. έθδ. Β. Άηζαινο, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 1991]. 

● Αζελά [πεγή: Βηθηπαίδεηα].  

● Άγιαπξνο  [πεγή: Βηθηπαίδεηα].  

● Αθξφπνιε ησλ Αζελψλ [πεγή: Βηθηπαίδεηα].  

● Αξξεθφξηα  [πεγή: Βηθηπαίδεηα].  

● Αξξεθφξηνλ  [πεγή: Βηθηπαίδεηα].  

● Δξερζεχο  [πεγή: Βηθηπαίδεηα].  

● Δξηρζφληνο (Βηθηπαίδεηα) [πεγή: Βηθηπαίδεηα].  

● Ο ηεο Αγξαχινπ εθήβσλ φξθνο [πεγή: Βηθηπαίδεηα]. 

● Γε/Γαία [πεγή: Βηθηπαίδεηα]. 

● Ήθαηζηνο [πεγή: Βηθηπαίδεηα].  

● Πάλδξνζνο [πεγή: Βηθηπαίδεηα].  

● “Απηνρζνλία - ηζαγέλεηα” [πεγή: Άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Διεπζεξνηππία 

(έληππε έθδνζε) ζηηο 28/01/2010]. 

● Tν αίληγκα ηνπ Παξζελψλα [πεγή: Άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Σν Βήκα 

(International Edition) ζηηο 28/01/2014].  

● Erechtheus  [πεγή: Princeton University Press].  

● Δξερζεχο  [πεγή: Ancient Greek Cities].  

● Κέθξσς [πεγή: Ancient Greek Cities].  

● Ναφο ηνπ Ζθαίζηνπ [πεγή: Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ].  

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/naoi/Erechtheio/erectheio2.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/parthenonas/D.ae/d.ae2.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/naoi/Erechtheio/erectheio2.htm
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B121/627/4044,18224/extras/texts/indexb2_05/indexb2_05_Erixthonios.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%BB%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%81%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%81%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%87%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B9%CF%87%CE%B8%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%86%CE%AE%CE%B2%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%AF%CE%B1_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%82
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=125990
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=561406
https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Erechtheus.html
http://www.sikyon.com/athens/ahist_gr01.html
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● Ηζνθξάηεο [πεγή: Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ].  

● Αξξεθφξηα  [πεγή: Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ].  

● Ζ ιαηξεία ησλ θηδηψλ ζηελ αξραία Διιάδα [πεγή: Scribd]. 

 Ζ ζρέζε ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θήβαο κε ηελ Αίγππην [πεγή: Scribd]. 

 Θεά Αζελά [πεγή: Scribd]. 

 Δπηηάθηνο: αλάιπζε [πεγή: Scribd]. 

 Θνπθπδίδεο Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο [πεγή: Scribd]. 

 Ση ιέεη πξαγκαηηθά ν Ηζνθξάηεο γηα ηνπο κεηέρνληεο ηεο Διιεληθήο παηδείαο 

[πεγή: Scribd]. 

 Ζ κπζνινγηθή παξάδνζε ηεο γελεαινγίαο ηνπ Έιιελα [πεγή: Scribd]. 

 Παηξίδα γε [πεγή: Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Καζηνξηάο].  

● Ήθαηζηνο [πεγή: Scribd].  

● Γελεαινγηθφ δέλδξν βαζηιέσλ ηεο Αηηηθήο [πεγή: Ηζηνιφγην Ηζηνξία-

Αξραηνινγία].  

● Έρεη ζεκαζία ε απηνρζνλία; Απηνρζνλία ακψκνπ ζπιιήςεσο [πεγή: 

Ηζηνιφγην Φπιεηηθά. Μειέηε ηεο Φπιεηηθήο Αλζξσπνινγίαο]. 

● Ο ζχγρξνλνο κχζνο ηεο “Μαχξεο Αζελάο” [πεγή: Αλαθνίλσζε ηνπ Ρέιινπ 

Μηραήι ζηηο 30/5/2000 ζην Γ’ Παλειιήλην πλέδξην Φηινζνθίαο κε ζέκα 

“ΑΘΖΝΑ & ΔΠΔΡΗΑ”]. 

● Ζ Διιεληθή Γιψζζα θαη ν κχζνο ησλ Ηλδνεπξσπαίσλ [πεγή: Ηζηνζειίδα ηνπ 

Γ. Υαιηβειάθε, Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ].  

● Έιιελεο απηφρζνλεο ή εηεξφρζνλεο. Σν δήηεκα ηεο θαηαγσγήο ησλ Διιήλσλ 

[πεγή: Ηζηφηνπνο Ηδενγξαθήκαηα].  

 Απ’ ηα ρψκαηα βγαικέλνη, έλαο αξραίνο ζχγρξνλνο κχζνο [πεγή: 

Πξνζσπηθφο δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Β. πκεσλίδε. Απφ ην ζπιινγηθφ ηφκν, 

Μύζνη θαη ηδενινγήκαηα ζηε ζύγρξνλε Διιάδα, (πξαθηηθά επηζηεκνληθνχ 

http://www.ime.gr/chronos/05/gr/culture/2412isokrates.html
http://www1.fhw.gr/fhw/index.php?lg=1&state=pages&id=234
https://www.scribd.com/doc/259638343/%CE%97-%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%86%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-doc
https://www.scribd.com/doc/259638343/%CE%97-%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%86%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-doc
https://www.scribd.com/doc/259639227/%CE%97-%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%98%CE%97%CE%92%CE%91%CE%A3-%CE%9C%CE%95-%CE%A4%CE%97%CE%9D-%CE%91%CE%99%CE%93%CE%A5%CE%A0%CE%A4%CE%9F-doc
https://www.scribd.com/doc/259639464/%CE%98%CE%95%CE%91-%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91-doc
https://www.scribd.com/doc/259639464/%CE%98%CE%95%CE%91-%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91-doc
http://www.ekivolos.gr/epitafios-analisi.pdf
https://www.scribd.com/doc/259505955/thoukididis-perikleous-epitafios-logos-sxolia-g-lykeiou-taexeiola-gr-pdf
https://www.scribd.com/doc/259639803/%CE%A4%CE%99-%CE%9B%CE%AD%CE%B5%CE%B9-%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BF-%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%93%CE%B9%CE%B1-%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%A4%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://www.scribd.com/doc/259636641/%CE%97-%CE%9C%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CE%A4%CE%B7%CF%82-%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%A4%CF%89%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://www.scribd.com/doc/259636641/%CE%97-%CE%9C%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CE%A4%CE%B7%CF%82-%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%A4%CF%89%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/biod_net/schools5/exp-gymn-tripoli4.htm
https://www.scribd.com/doc/259640106/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%9C%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-doc
http://istoria-archaiologia.blogspot.gr/2010/05/blog-post_29.html
http://fyletika.blogspot.gr/2014/02/blog-post_17.html
http://www.loutrakiblog.gr/2011/03/blog-post_4689.html
http://mihalisrellos.freehostia.com/philoso/black.htm
http://www.xalivelakis.gr/elliniki-glossa-kai-o-mithos-ton-indoevropeon.html
http://www.ideografhmata.gr/forum/viewtopic.php?p=51420&sid=402bc7bec8c85216358c19db1348ef4b%20
http://users.sch.gr/symfo/sholio/e/e.pap2.htm
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ζπκπνζίνπ, 23-24 Ννεκβξίνπ 2005), Δηαηξεία πνπδψλ, Αζήλα 2007 θαη 

Φηιόινγνο, 125/ 2006: 433-441]. 

● Πεξί θαηαγσγήο ησλ Διιήλσλ [πεγή: Αλδξνκέδηα].  

● Βαζηιείο ηεο Αξραίαο Αζήλαο [πεγή: Διεχζεξν Γηαδηθηπαθφ Λεμηθφ 

Δλλνηψλ]. 

● Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Αζήλαο. Ο Μχζνο [πεγή: Γίνδνο]. 

● Ο Μχζνο ηεο Αξραίαο Αζήλαο [πεγή: Ηζηνιφγην Σαμίδη ζηελ Αξραία Διιάδα]. 

● Οη “Απηφρζνλεο” [πεγή: Υείισλ. Ηζηνιφγην Ηζηνξηθψλ Αλαδξνκψλ]. 

● Ζ ηζηνξία ηεο Αξραίαο Αζήλαο [πεγή: Scribd]. 

● Ζ ηέρλε ζηελ Διιάδα [πεγή: Ηζηνιφγην Art-Hellas]. 

● Φηδάλζξσπνη (Δξπεηφκνξθνη) θαη ε πάιε γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο Γαίαο-Υζψλ 

[πεγή: Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Διηθψλ]. 

● Σν Δξερζείν θαη νη κχζνη γχξσ απφ ηνλ λαφ [πεγή: Διιεληθφ Αξρείν]. 

● Δπηηάθηνο, θεθ. 36 [πεγή: Φηινινγηθά. Έλα ηζηνιφγην γηα καζεηέο θαη γηα 

φζνπο αγαπνχλ ηε κάζεζε]. 

● Ο Δπηηάθηνο ηνπ Πεξηθιή [πεγή: Hellenica. Διιεληθά].  

● Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο [πεγή: Ηδξπκαηηθφ Απνζεηήξην Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ].  

● Σα Διιεληθά [πεγή: Ηζηνιφγην «Σα Διιεληθά»].  

● Ηζνθξάηεο θαη ειιελαξάδηθε θνπηνξαπηηθή [πεγή: Ηζηνιφγην Νίθνπ 

αξαληάθνπ]. 

● Ζ νηθνπκεληθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο κε φρεκα ηε γιψζζα [πεγή: 

Ηζηνιφγην Ζ Γιψζζα]. 

● Ηζνθξάηεο “Παλεγπξηθφο” 50. “Ση ζεκαίλεη Έιιελαο” [πεγή: Αλάδξαζε]. 

● Σα παηδηά ηεο Αζελάο [πεγή: Flickr]. 

● Ο Ηζνθξάηεο θαη ε αιήζεηα [πεγή: Ηζηνιφγην]. 

● Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο. Παξνπζίαζε 36 [πεγή: Παξνπζίαζε Γηαθαλεηψλ 

(PowerPoint) ζην slideshare.net]. 

http://andromedaellas.wordpress.com/2011/07/28/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD/
http://dictionary.sensagent.com/%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%91%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91%CE%A3/el-el/
http://www.diodos.gr/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CE%9C%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1/230-%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82,-%CE%9F-%CE%9C%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%82.html
http://archaia-ellada.blogspot.gr/2014/06/blog-post_2275.html
http://chilonas.wordpress.com/2014/07/07/%cf%8c/#/h
https://www.scribd.com/doc/259640913/%CE%97-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82-doc
https://www.scribd.com/doc/259499816/%CE%97-%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%98%CE%97%CE%92%CE%91%CE%A3-%CE%9C%CE%95-%CE%A4%CE%97%CE%9D-%CE%91%CE%99%CE%93%CE%A5%CE%A0%CE%A4%CE%9F-docx
https://www.scribd.com/doc/259499816/%CE%97-%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%98%CE%97%CE%92%CE%91%CE%A3-%CE%9C%CE%95-%CE%A4%CE%97%CE%9D-%CE%91%CE%99%CE%93%CE%A5%CE%A0%CE%A4%CE%9F-docx
http://www.elikoncc.info/?p=8139
http://www.ellinikoarxeio.com/2011/04/erechthio-kai-muthoi.html#ixzz39hHMPqQ7
http://siamantoura.blogspot.gr/2010/01/36.html
http://siamantoura.blogspot.gr/2010/01/36.html
https://hellenica.wordpress.com/2007/07/07/%CE%9F-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9B%CE%97/
http://hellenica.wordpress.com/2007/07/07/%CE%9F-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9B%CE%97/
http://195.251.38.253:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/422/189_000173.pdf?sequence=1%20
http://hellenica.blogspot.gr/2007/06/blog-post_24.html
http://sarantakos.wordpress.com/2009/03/15/isocrates2/
http://bp0.blogger.com/_H21HMVoJdXk/Re3W_vBXbCI/AAAAAAAAACM/8ICcoOSyKW4/s1600-h/selida+3.jpg
http://www.anadraci.com/2013/03/50.html
https://www.flickr.com/groups/2700286@N21/
http://bp0.blogger.com/_H21HMVoJdXk/Rjjn6Z4xTUI/AAAAAAAAAEc/qZYYRZ52OZk/s1600-h/selida8.jpg
http://www.slideshare.net/LouizaKoustoubardi/362-10354789
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● Κεθξνπίδεο, ηα παηδηά ηνπ Κέθξνπα (αξρείν Word) 

● Γαία 

● Κέθξσς (επ πξάηηεηλ) 

Διδακηική ποπεία/ ζηάδια/ θάζειρ 

Φάζη 1η: «Προερτόμενοι “από ηην ίδια ηη γη”, ή “από ηην ίδια γη;» 

Γξαζηεξηφηεηα 1
ε
. Σίηινο: «Δξκελεπηηθφ ιεμηθφ ηνπ απηφρζνλα θαη ηεο αζελατθήο 

απηνρζνλίαο». Ρφινη: καζεηέο. Πφξνη: Λεμηθά θαη ψκαηα Κεηκέλσλ (“Φεθίδεο” - 

“Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα”), δηαδίθηπν, “Πεξζέαο”, έγγξαθα Google. Υψξνο: 

εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Γηάξθεηα: δχν δηδαθηηθέο ψξεο. 

Πεξηγξαθή: Οη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζε έμη νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ, κε βάζε ην 

ςεθηαθφ Φύλλο Οδηγιών ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (ζηα έγγξαθα Google), εξεπλνχλ, σο 

Γξακκαηηθνί, ζεκαζίεο θαη ρξήζεηο ηεο ιέμεο “αὐηφρζσλ” (δηαρξνληθά θαη 

ζπγρξνληθά) ζε ειεθηξνληθά ιεμηθά θαη ζε ζρεηηθά ψκαηα Κεηκέλσλ. ηε ζπλέρεηα, 

θαηαγξάθνπλ ηα επξήκαηά ηνπο ζε ςεθηαθφ Φχιιν εξγαζίαο κε πξνδηακνξθσκέλνπο 

Πίλαθεο (ζηα έγγξαθα Google) θαη θαηαιήγνπλ ζε δηαπηζηψζεηο σο πξνο ηε ζεκαζία 

θαη ηε ρξήζε ηνπ φξνπ “απηφρζσλ” ζηα αξραία, κεζαησληθά θαη λέα ειιεληθά. 

Τπνινγίδνληαη, ζε θάζε πεξίπησζε, νη ζεκαζίεο θαη νη ρξήζεηο ησλ ζπλσλχκσλ, ησλ 

αλησλχκσλ θαη ησλ παξάγσγσλ ηεο ιέμεο “απηφρζσλ” ηφζν ζηε ζπγρξνληθή φζν θαη 

ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Σειηθφ πξντφλ ησλ εξγαζηψλ ησλ έμη 

νκάδσλ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ςεθηαθνχ εξκελεπηηθνχ ιεμηθνχ, πνπ πεξηιακβάλεη 

ζεκαζίεο θαη ρξήζεηο ηεο έλλνηαο “απηφρζσλ” θαη γεληθφηεξα ηεο απηνρζνλίαο ζηελ 

ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Οη εξγαζίεο ησλ έμη νκάδσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνχ ιεμηθνχ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά. πγθεθξηκέλα: 

Ζ 1ε νκάδα εξεπλά ηηο ζεκαζίεο θαη ηηο παξαιιαγέο ηεο αξραηνειιεληθήο 

ιέμεο “αὐηφρζσλ” (ζηελ “Δπηηνκή ηνπ Αξραηνειιεληθνχ ιεμηθνχ ησλ Liddell-Scott). 

Διέγρεη ηελ εμέιημε ηεο ζεκαζίαο ηεο ζρεηηθήο έλλνηαο ζηα αξραία ρξφληα θαη θπξίσο 

ηηο αζπκβαηφηεηεο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηνλ νξηζκφ ηεο ιέμεο ζηα ιεμηθά 

θαη ηηο ρξήζεηο ηεο ζηα θιαζηθά θείκελα, επηζεκαίλνληαο ηελ ακθίζεκε θαη, 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fimg.pathfinder.gr%2Fclubs%2Ffiles_3%2F114362%2F13.doc&ei=_pLTU6GkBYe20QXO54CwCA&usg=AFQjCNHarMCxV3UC-dRaqTt1SG4WNP9sZA
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fimg.pathfinder.gr%2Fclubs%2Ffiles_3%2F114362%2F13.doc&ei=_pLTU6GkBYe20QXO54CwCA&usg=AFQjCNHarMCxV3UC-dRaqTt1SG4WNP9sZA
http://www.lexicoterm.gr/userfiles/printWords/Gaia_A.pdf
http://www.evprattein.gr/index.php/2011-06-15-13-30-52/152-2011-07-06-08-34-43?format=pdf
http://www.evprattein.gr/index.php/2011-06-15-13-30-52/152-2011-07-06-08-34-43?format=pdf
https://docs.google.com/document/d/1IPChi7qSQLIrddGf0UojORzs769JfCy9lbdENGR_8SE/edit
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γεληθφηεξα, ηε ξεπζηή ζεκαζία. πκπιεξψλεη, κε βάζε ηα δεηνχκελα ηνπ Φχιινπ 

Οδεγηψλ, ην Φχιιν εξγαζίαο κε ηνλ πξνδηακνξθσκέλν ζρεηηθφ Πίλαθα ζηα έγγξαθα 

Google θαη πξνβαίλεη ζηε ζχληαμε ζρεηηθψλ δηαπηζηψζεσλ (γεληθψλ αιιά θαη 

εηδηθψλ, θπξίσο σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ δειψλεηαη ε απηνρζνλία ζηνλ «Δπηηάθην» ηνπ 

Θνπθπδίδε, 2.36, 2-3). 

Ζ 2
ε
 νκάδα εξεπλά ηε ζεκαζία θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ φξνπ “αὐηφρζσλ” ζηα 

αξραία ειιεληθά, επαγσγηθά, κεηαβαίλνληαο απφ παξαδεηγκαηηθέο ρξήζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ φξνπ ζε δέθα ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα ηεο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο ηνπ 

«Πεξζέα» ζηηο ζεκαζίεο πνπ δίλνληαη ζηελ Δπηηνκή ηνπ Αξραηνειιεληθνχ ιεμηθνχ 

ησλ LS. πγθξίλνληαο ρξήζεηο θαη ζεκαζίεο, ζπκπιεξψλεη, κε βάζε ηα δεηνχκελα 

ηνπ Φχιινπ Οδεγηψλ, ην Φχιιν εξγαζίαο κε ηνλ πξνδηακνξθσκέλν ζρεηηθφ Πίλαθα 

ζηα έγγξαθα Google θαη πξνβαίλεη ζηε ζχληαμε ζρεηηθψλ δηαπηζηψζεσλ (γεληθψλ 

αιιά θαη εηδηθψλ, θπξίσο σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ δειψλεηαη ε απηνρζνλία ζηνλ 

«Δπηηάθην» ηνπ Θνπθπδίδε, 2.36, 2-3).  

Ζ 3ε νκάδα εξεπλά ηε ζεκαζία θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ φξνπ “απηφρζσλ” ζην 

ιεμηθφ ηεο Μεζαησληθήο Διιεληθήο Γιψζζαο “Δπηηνκή Λεμηθνχ Κξηαξά”, 

ζπγθξίλνληαο ζεκαζίεο θαη παξαδεηγκαηηθέο ρξήζεηο ηεο ζρεηηθήο έλλνηαο ζηε 

κεζαησληθή ειιεληθή κε απηέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Δπηηνκή ηνπ Αξραηνειιεληθνχ 

ιεμηθνχ ησλ LS θαη ηα αξραηνειιεληθά ψκαηα Κεηκέλσλ ησλ Φεθίδσλ θαη ηεο 

Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα. πκπιεξψλεη, κε βάζε ηα δεηνχκελα ηνπ Φχιινπ 

Οδεγηψλ, ην Φχιιν εξγαζίαο κε ηνλ πξνδηακνξθσκέλν ζρεηηθφ Πίλαθα ζηα έγγξαθα 

Google θαη πξνβαίλεη ζηε ζχληαμε ζρεηηθψλ δηαπηζηψζεσλ (γεληθψλ αιιά θαη 

εηδηθψλ, θπξίσο σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ δειψλεηαη ε απηνρζνλία ζηνλ «Δπηηάθην» ηνπ 

Θνπθπδίδε, 2.36, 2-3). 

Ζ 4ε νκάδα εξεπλά ηε ζεκαζία θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ φξνπ “απηφρζσλ” ζην 

Λεμηθφ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο θαη ελδεηθηηθά ζηα ψκαηα Κεηκέλσλ ηεο Πχιεο 

γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα. πγθξίλεη ζεκαζίεο θαη ρξήζεηο αλάκεζα ζηα αξραία θαη 

ηα λέα ειιεληθά θαη ζπκπιεξψλεη κε βάζε ηα δεηνχκελα ηνπ Φχιινπ Οδεγηψλ, ην 
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Φχιιν εξγαζίαο κε ηνλ πξνδηακνξθσκέλν ζρεηηθφ Πίλαθα ζηα έγγξαθα Google, 

πξνβαίλνληαο ζηε ζχληαμε ζρεηηθψλ δηαπηζηψζεσλ (γεληθψλ αιιά θαη εηδηθψλ, 

θπξίσο σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ δειψλεηαη ε απηνρζνλία ζηνλ «Δπηηάθην» ηνπ 

Θνπθπδίδε, 2.36, 2-3). 

 Ζ 5ε νκάδα εξεπλά ηε ζεκαζία θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ φξνπ “απηφρζσλ” 

ζπζηεκαηηθά ζηα ψκαηα Νενειιεληθψλ Κεηκέλσλ ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή 

Γιψζζα. πγθξίλεη ζεκαζίεο θαη ρξήζεηο ηεο ιέμεο ζηα ηξία δηαθνξεηηθά ψκαηα 

Κεηκέλσλ, εμεγεί αλαινγίεο θαη θπξίσο δηαθνξέο θαη ζπκπιεξψλεη, κε βάζε ηα 

δεηνχκελα ηνπ Φχιινπ Οδεγηψλ, ην Φχιιν εξγαζίαο κε ηνλ πξνδηακνξθσκέλν 

ζρεηηθφ Πίλαθα ζηα έγγξαθα Google, πξνβαίλνληαο ζηε ζχληαμε ζρεηηθψλ 

δηαπηζηψζεσλ. 

Σέινο, ε 6ε νκάδα εξεπλά ηε ζεκαζία θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ φξνπ “απηφρζσλ” 

ζε ηξία ιεμηθά, ζην Βηθηιεμηθφ, ζηελ Δπηηνκή ηνπ Λεμηθνχ ησλ LS θαη ην Λεμηθφ ηεο 

Κνηλήο Νενειιεληθήο, εληνπίδνληαο ραξαθηεξηζηηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηε ζεκαζία 

θαη ηε ρξήζε ηεο ιέμεο “απηφρζσλ” ζηα ηξία ιεμηθά. πκπιεξψλεη κε βάζε ηα 

δεηνχκελα ηνπ Φχιινπ Οδεγηψλ, ην Φχιιν εξγαζίαο κε ηνλ πξνδηακνξθσκέλν 

ζρεηηθφ Πίλαθα ζηα έγγξαθα Google, πξνβαίλνληαο ζηε ζχληαμε ζρεηηθψλ 

δηαπηζηψζεσλ. 

Απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έμη πξνεγνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ έμη νκάδσλ 

αλακέλεηαη λα δηαπηζησζεί γεληθά απφ ηνπο καζεηέο φηη: ν φξνο «απηφρζσλ» θαη 

γεληθφηεξα ε απηνρζνλία ζηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

πεξηγξάθεη, νκνηνγελνπνηεί θαη δηαθνξνπνηεί νκάδεο αλζξψπσλ ζηαδηαθά, ζε κηα 

πξννπηηθή εμαηξεηηθά πνιιαπιαζηαζηηθή (φζν πξνρσξνχκε απφ ηα αξραία ζηα 

λεφηεξα ρξφληα), ζχλζεηε, ξεπζηή θαη δίζεκε, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε πεξηφδνπο, ηα 

θεηκεληθά είδε θαη ηα εηδηθφηεξα ζπκθξαδφκελά ηνπο. 

Αμηνιφγεζε: νη καζεηέο αμηνινγνχληαη σο πξνο ηελ θαηάιιειε αληηζηνίρηζε 

θαη ηε ζχγθξηζε ζεκαζηψλ κε παξαδείγκαηα ζηα ιεμηθά θαη ηα ζψκαηα θείκελσλ, ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ θαηάιιεισλ ζπλσλχκσλ θαη αλησλχκσλ κε ηα παξαδείγκαηα ηνπο, 
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ηελ επζηνρία θαη πιεξφηεηα ησλ δηαπηζηψζεσλ ηνπο, ηελ επαγσγηθή θαη παξαγσγηθή 

ηνπο ηθαλφηεηα ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε ζχλζεζε ησλ δηαπηζηψζεψλ 

ηνπο, ηελ θξηηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο, ηνλ βαζκφ θαη ηελ 

πνηφηεηα θαηαλφεζεο ηεο δηαθχκαλζεο ηεο έλλνηαο «απηφρζσλ» κέζα ζην ρξφλν. 

Γξαζηεξηφηεηα 2ε. Σίηινο: «Δηθνλνγξαθεκέλν κπζνινγηθφ ιεμηθφ ηνπ 

απηφρζνλα θαη ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο: ζχληαμε ιεκκάησλ». Ρφινη: καζεηέο. 

Πφξνη: επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο απφ ην δηαδίθηπν, “Πεξζέαο”, έγγξαθα Google. 

Υψξνο: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Γηάξθεηα: δχν δηδαθηηθέο ψξεο. 

Πεξηγξαθή: ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζε έμη νκάδεο 

ησλ ηεζζάξσλ, κε βάζε ςεθηαθφ Φύλλο Οδηγιών ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (ζηα έγγξαθα 

Google), αλαηξέρνπλ, σο Μπζνγξάθνη, ζε επηιεγκέλεο πεγέο απφ ην δηαδίθηπν θαη 

ζπληάζζνπλ ηα ιήκκαηα ελφο εηθνλνγξαθεκέλνπ κπζνινγηθνχ ιεμηθνχ, πνπ 

πεξηιακβάλεη αλαθνξέο ζηνπο “πξσηαγσληζηέο” ηνπ κχζνπ ηεο αζελατθήο 

απηνρζνλίαο. Σα ιήκκαηα ηεθκεξηψλνληαη κε ζηνρεπκέλεο παξαπνκπέο ζε 

ζπγθεθξηκέλα αξραηνειιεληθά θείκελα. Σν κπζνινγηθφ απηφ ιεμηθφ, πνπ 

ζπκπιεξψλνληαο ην πξνεγνχκελν εξκελεπηηθφ ηνπ απηφρζνλα δείρλεη ηε 

δηακφξθσζε ηνπ κχζνπ ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο ζηελ ειιεληθή αξραηφηεηα, 

ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα, φπνπ νη καζεηέο, σο Αξραηνιφγνη, ην 

εκπινπηίδνπλ κε εηθνλνγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ κχζνπ ηεο αζελατθήο 

απηνρζνλίαο θαη πξνβαίλνπλ ζε ηειηθέο δηαπηζηψζεηο. Κάζε νκάδα, κεηά ηελ 

αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζρεηηθψλ πεγψλ πνπ ηεο αλαινγεί, ζπκπιεξψλεη, κε 

βάζε ηα δεηνχκελα ηνπ ςεθηαθνχ Φχιινπ Οδεγηψλ, ην Φχιιν εξγαζίαο κε ηνλ 

πξνδηακνξθσκέλν ζρεηηθφ Πίλαθα ηνπ ιεμηθνχ ζηα έγγξαθα Google. Οη εξγαζίεο 

ησλ έμη νκάδσλ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά. πγθεθξηκέλα: 

Ζ 1ε νκάδα, κε βάζε ην ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα 

έγγξαθα Google), αλαηξέρεη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεγέο ζην δηαδίθηπν, πνπ αλαθέξνληαη 

γεληθά ζηελ Αθξφπνιε θαη ηελ Άγιαπξν / Αγιαπξίδεο, επεμεξγάδεηαη ηηο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο επηιέγνληαο ηηο πιένλ θαηάιιειεο, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ζηε 

https://docs.google.com/document/d/1CY-IQPsf4CBFe9dYb9fub6FvrxnZnaAsaEY_2mhDbuw/edit


 

 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ δραςτηριότητεσ 
 Γ΄ Λυκείου «Αθηναίοι αυτόχθονεσ: ἐν ἀρχᾔ ἦν ὁ μῦθοσ » 

ελίδα 31 από 45 

 

ζπκπιήξσζε Πίλαθα ζηα έγγξαθα Google, γηα ηα δχν ιήκκαηα ηνπ ιεμηθνχ 

“Αθξφπνιε” θαη “Άγιαπξνο / Αγιαπξίδεο”. 

Ζ 2ε νκάδα, κε βάζε ην ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα 

έγγξαθα Google), αλαηξέρεη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεγέο ζην δηαδίθηπν, πνπ αλαθέξνληαη 

γεληθά ζηελ Αζελά θαη ηηο Αξξεθφξνπο, επεμεξγάδεηαη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, 

επηιέγνληαο ηηο πιένλ θαηάιιειεο, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ζηε ζπκπιήξσζε Πίλαθα 

ζηα έγγξαθα Google, γηα ηα δχν ιήκκαηα ηνπ ιεμηθνχ “Αζελά” θαη “Αξξεθφξνη”.  

Ζ 3ε νκάδα, κε βάζε ην ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα 

έγγξαθα Google), αλαηξέρεη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεγέο ζην δηαδίθηπν, πνπ αλαθέξνληαη 

γεληθά ζηνλ Δξηρζφλην / Δξερζέα θαη ηνπο / ηηο Δξερζείδεο, επεμεξγάδεηαη ηηο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο επηιέγνληαο ηηο πιένλ θαηάιιειεο, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ζηε 

ζπκπιήξσζε Πίλαθα ζηα έγγξαθα Google, γηα ηα ηξία ιήκκαηα ηνπ ιεμηθνχ 

“Δξηρζφληνο”/ “Δξερζέαο” θαη “Δξερζείδεο”. 

Ζ 4ε νκάδα, κε βάζε ην ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα 

έγγξαθα Google), αλαηξέρεη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεγέο ζην δηαδίθηπν, πνπ αλαθέξνληαη 

γεληθά ζηνλ Γε/ Γαία θαη ηνλ Ήθαηζην, επεμεξγάδεηαη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, 

επηιέγνληαο ηηο πιένλ θαηάιιειεο, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ζηε ζπκπιήξσζε Πίλαθα 

ζηα έγγξαθα Google, γηα ηα δχν ιήκκαηα ηνπ ιεμηθνχ “Γε/Γαία” θαη “Ήθαηζηνο”. 

Ζ 5ε νκάδα, κε βάζε ην Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα έγγξαθα 

Google), αλαηξέρεη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεγέο ζην δηαδίθηπν, πνπ αλαθέξνληαη γεληθά 

ζηνλ Κέθξνπα, ηνπο/ ηηο Κεθξνπίδεο θαη ηελ Πάλδξνζν, θαη επεμεξγάδεηαη ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, επηιέγνληαο ηηο πιένλ θαηάιιειεο, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ζηε 

ζπκπιήξσζε Πίλαθα ζηα έγγξαθα Google, γηα ηα ηξία ιήκκαηα ηνπ ιεμηθνχ 

“Κέθξνπαο”, “Κεθξνπίδεο” θαη “Πάλδξνζνο”. 

Σέινο, ε 6ε νκάδα, κε βάζε ην ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

(ζηα έγγξαθα Google), πνπ πεξηιακβάλεη θαηάινγν παξαπνκπψλ ζε απνζπάζκαηα 

αξραηνειιεληθψλ θεηκέλσλ ηνπ “Πεξζέα” θαη ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε δηάθνξεο 

κπζνινγηθέο φςεηο ηεο απηνρζνλίαο ησλ Αζελαίσλ, κειεηά ηα ζρεηηθά θείκελα 
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επηιέγνληαο ηα πιένλ θαηάιιεια, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ζηε ζπκπιήξσζε Πίλαθα 

ζηα έγγξαθα Google (πεδίν: “Κείκελα-Πεγέο”). Ζ νκάδα απηή ζπκπιεξψλεη κε 

αλαθνξέο ζηα αξραηνειιεληθά θείκελα-πεγέο φια ζρεδφλ ηα ιήκκαηα ηνπ 

κπζνγξαθηθνχ ιεμηθνχ πνπ ζπληάζζνπλ νη ππφινηπεο πέληε νκάδεο.  

Απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έμη πξνεγνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ έμη νκάδσλ 

αλακέλεηαη λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ην κπζνινγηθφ ππφζηξσκα πάλσ ζην νπνίν 

ζηεξίρζεθε ν ιφγνο γηα ηνλ απηφρζνλα θαη ηελ αζελατθή απηνρζνλία. Αλακέλεηαη 

εηδηθφηεξα απφ ηνπο καζεηέο λα ππνδείμνπλ φηη ην κπζνινγηθφ απηφ ππφζηξσκα 

απνηεινχληαλ αξρηθά απφ έλα ππξήλα πξσηαγσληζηψλ (ηε Γε, ηνλ Δξηρζφλην/ 

Δξερζέα θαη ηε ζεά Αζελά), βξηζθφηαλ σζηφζν θαη απηφ, φπσο ν ιφγνο, ζε κηα 

ζπλερή, ππφ δηακφξθσζε θαη επηλνεκέλε ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ δηαδηθαζία, 

ζχλζεηε, ξεπζηή θαη εηεξφθιεηε. Αλακέλεηαη ηέινο λα πξνβνχλ νη καζεηέο ζε 

αληηζηνηρίζεηο ηνπ κπζηθνχ ιφγνπ κε ζξεζθεπηηθνπνιηηηθέο αζελατθέο πξαθηηθέο, ην 

θέληξν ησλ νπνίσλ ήηαλ ε Αθξφπνιε θαη ζπγθεθξηκέλα κλεκεία ηεο. 

Αμηνιφγεζε: νη καζεηέο αμηνινγνχληαη σο πξνο ην θαηά πφζν θαη πψο, κέζα 

απφ ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο πνπ εληνπίδνπλ ζην δηαδίθηπν, κπνξνχλ λα επηιέμνπλ 

εθείλεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν πνπ επηηεινχλ. Γνθηκάδνληαη επίζεο 

σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα κελ αληηγξάθνπλ απιψο ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην 

δηαδίθηπν αιιά λα ηηο επεμεξγάδνληαη θαη λα ζπληάζζνπλ πξνζσπηθφ ιφγν. 

Δηδηθφηεξα, λα αληηκεησπίδνπλ ηνλ αζελατθφ κχζν ηεο απηνρζνλίαο απφ ζχγρξνλε, 

θξηηηθή απφζηαζε, απνκπζνπνηψληαο θαη απνζπκβνινπνηψληαο ηνλ, θαη λα 

ππνδεηθλχνπλ ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ ζπκβνιή ζηελ αλάδεημε θαη ηελ εδξαίσζε ηεο 

εγεκνλίαο ηεο πφιεο-θξάηνπο ηεο Αζήλαο.   

Γξαζηεξηφηεηα 3ε. Σίηινο: «Δηθνλνγξαθεκέλν κπζνινγηθφ ιεμηθφ ηνπ 

απηφρζνλα θαη ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο: έλζεζε εηθνλνγξαθηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ». Ρφινη: καζεηέο. Πφξνη: εηθφλεο απφ ην Flickr, έγγξαθα Google. 

Υψξνο: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Γηάξθεηα: κία δηδαθηηθή ψξα. 
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Πεξηγξαθή: ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζε έμη νκάδεο 

ησλ ηεζζάξσλ, κε βάζε ην ςεθηαθφ Φύλλο Οδηγιών ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (ζηα 

έγγξαθα Google), αλαηξέρνπλ, σο Αξραηνιφγνη, ζε εηθνλνγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ηνπ κχζνπ ηεο απηνρζνλίαο ζηελ αξραηνειιεληθή ηέρλε, πνπ βξίζθνληαη 

ζπγθεληξσκέλεο, ζε ζπγθεθξηκέλν άικπνπκ εηθφλσλ ζην Flickr. Σηο εηθφλεο απηέο 

θάζε νκάδα ηηο κειεηά θαη, αθνχ ηηο επεμεξγαζηεί, ηηο κεηαθέξεη ζην 

εηθνλνγξαθεκέλν κπζνινγηθφ ιεμηθφ, πνπ έρεη ζπληαρζεί ζηελ πξνεγνχκελε 

δξαζηεξηφηεηα, ζπκπιεξψλνληαο ην πεδίν “Αλαπαξαζηάζεηο” ησλ ιεκκάησλ. Οη 

εξγαζίεο ησλ έμη νκάδσλ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά. πγθεθξηκέλα: 

Ζ 1ε νκάδα, αθνχ εληνπίζεη απφ ην Flickr δχν θαηάιιειεο εηθφλεο πνπ 

εξκελεχνπλ αλαπαξαζηαηηθά ηα ζπληαγκέλα πεξηερφκελα ησλ ιεκκάησλ ηνπ 

κπζνινγηθνχ ιεμηθνχ “Αθξφπνιε” θαη “Άγιαπξνο/ Αγιαπξίδεο” ηηο ελζσκαηψλεη ζην 

πεδίν ηνπ Πίλαθα “Αλαπαξαζηάζεηο” πιαηζηψλνληάο ηεο κε ηηο θαηάιιεια 

δηαηππσκέλεο ιεδάληεο. 

Ζ 2ε νκάδα, αθνχ εληνπίζεη απφ ην Flickr δχν θαηάιιειεο εηθφλεο πνπ 

εξκελεχνπλ αλαπαξαζηαηηθά ηα ζπληαγκέλα πεξηερφκελα ησλ ιεκκάησλ ηνπ 

κπζνινγηθνχ ιεμηθνχ “Αζελά” θαη “Αξξεθφξνη” ηηο ελζσκαηψλεη ζην πεδίν ηνπ 

Πίλαθα “Αλαπαξαζηάζεηο” πιαηζηψλνληάο ηεο κε ηηο θαηάιιεια δηαηππσκέλεο 

ιεδάληεο. 

Ζ 3ε νκάδα, αθνχ εληνπίζεη απφ ην Flickr δχν θαηάιιειεο εηθφλεο πνπ 

εξκελεχνπλ αλαπαξαζηαηηθά ηα ζπληαγκέλα πεξηερφκελα ησλ ιεκκάησλ ηνπ 

κπζνινγηθνχ ιεμηθνχ “Δξηρζφληνο” / “Δξερζέαο” θαη “Δξερζείδεο” ηηο ελζσκαηψλεη 

ζην πεδίν ηνπ Πίλαθα “Αλαπαξαζηάζεηο” πιαηζηψλνληάο ηεο κε ηηο θαηάιιεια 

δηαηππσκέλεο ιεδάληεο. 

Ζ 4ε νκάδα, αθνχ εληνπίζεη απφ ην Flickr δχν θαηάιιειεο εηθφλεο πνπ 

εξκελεχνπλ αλαπαξαζηαηηθά ηα ζπληαγκέλα πεξηερφκελα ησλ ιεκκάησλ ηνπ 

κπζνινγηθνχ ιεμηθνχ “Δξηρζφληνο”, “Γε/ Γαία” θαη “Ήθαηζηνο” ηηο ελζσκαηψλεη ζην 

https://docs.google.com/document/d/1bFyUgATpqA2dGqGmQfjoLYdT4VkIFpkdZD7Y7s5s_Ow/edit
https://www.flickr.com/photos/42262002@N02/sets/72157645656886656/
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πεδίν ηνπ Πίλαθα “Αλαπαξαζηάζεηο” πιαηζηψλνληάο ηεο κε ηηο θαηάιιεια 

δηαηππσκέλεο ιεδάληεο. 

Ζ 5ε νκάδα, αθνχ εληνπίζεη απφ ην Flickr δχν θαηάιιειεο εηθφλεο πνπ 

εξκελεχνπλ αλαπαξαζηαηηθά ηα ζπληαγκέλα πεξηερφκελα ησλ ιεκκάησλ ηνπ 

κπζνινγηθνχ ιεμηθνχ “Κέθξνπαο”,  “Κεθξνπίδεο” θαη “Πάλδξνζνο”, ηηο ελζσκαηψλεη 

ζην πεδίν ηνπ Πίλαθα “Αλαπαξαζηάζεηο” πιαηζηψλνληάο ηεο κε ηηο θαηάιιεια 

δηαηππσκέλεο ιεδάληεο. 

Σέινο, ε 6ε νκάδα, φηαλ νη πξνεγνχκελεο νκάδεο νινθιεξψζνπλ ην έξγν 

ηνπο, αλαιακβάλεη λα δηθαηνινγήζεη ζην εηδηθφ κέξνο ηνπ Πίλαθα, ζην ηέινο ηνπ 

Φχιινπ εξγαζίαο, ηελ εξκελεπηηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε γεληθέο απφςεηο 

πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο δηαηππψζεη ζχγρξνλνη εξκελεπηέο ηνπ κχζνπ ηεο αζελατθήο 

απηνρζνλίαο θαη ηηο παξαδεηγκαηηθέο αλαθνξέο ηνπο ζηα ιήκκαηα ηνπ Λεμηθνχ (ηα 

θείκελα θαη ηηο εηθφλεο). 

Απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έμη πξνεγνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ έμη νκάδσλ 

αλακέλεηαη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο φηη, δηαρξνληθά, ηα θείκελα γηα ηελ 

απηνρζνλία βξίζθνληαη ζε ζηελή ιεηηνπξγηθή, φρη πάλησο κηκεηηθή, ζρέζε κε ηηο 

εηθνλνγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Αλακέλεηαη, ζπγθεθξηκέλα, λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

ακνηβαηφηεηα αθελφο ηνπ ιφγνπ ηεο απηνρζνλίαο πξνο ηηο εηθφλεο, αιιά θαη ηηο 

αλαγθαίεο δηαθνξέο αθεηέξνπ, πνπ ζπληεξνχληαη αλάκεζα ζηα θεηκεληθά θαη 

εηθνληζηηθά κέζα. Κείκελα θαη εηθφλεο δηεγνχληαη, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ηνλ 

κχζν ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο κε ζπκπιεξσκαηηθφ θαη καδί απηνδχλακν ηξφπν.  

Αμηνιφγεζε: Ζ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ έμη νκάδσλ ζπλαξηάηαη κε ηνλ 

βαζκφ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο αληαπνθξίλνληαη ζηελ επίηεπμε ησλ 

πξνεγνχκελσλ επηδηψμεσλ. 

Φάζη 2η: «Ασηότθονες Αθηναίοι και Έλληνες: από ηα κείμενα ηης αρταίας 

ελληνικής γραμμαηείας ζηο διαδίκησο» 
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Γξαζηεξηφηεηα 4ε. Σίηινο: «Απηφρζνλεο ιανί θαη Αζελαίνη ζε αληηπξνζσπεπηηθά 

θείκελα ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο». Ρφινη: καζεηέο. Πφξνη: έγγξαθα 

Google. Υψξνο: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Γηάξθεηα: δχν δηδαθηηθέο ψξεο. 

Πεξηγξαθή: ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζε έμη νκάδεο 

ησλ ηεζζάξσλ, κε βάζε ην ςεθηαθφ Φύλλο Οδηγιών ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (ζηα 

έγγξαθα Google), κειεηνχλ σο Αλζξσπνιφγνη, πξψηα πψο ν φξνο «απηφρζσλ» θαη 

γεληθφηεξα ε απηνρζνλία ρξεζηκνπνηείηαη ζε αληηπξνζσπεπηηθά θείκελα ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο γξακκαηείαο (ηελ ηζηνξηνγξαθία, ηε ξεηνξηθή θαη ηελ ηξαγσδία). Σα 

θείκελα απηά, ζηα νπνία παξαπέκπνληαη νη έμη νκάδεο ησλ καζεηψλ, ζπγθξνηνχλ 

Φχιιν εξγαζίαο ζηα έγγξαθα Google. Οη καζεηέο, αθνχ δηαβάζνπλ ηα ζρεηηθά 

θείκελα, πξνβαίλνπλ, ζηε ζπλέρεηα, ζε εξκελεπηηθνχ ηχπνπ εμεγήζεηο αλαθνξηθά κε 

ην πψο θαη γηαηί ν ιφγνο απηψλ ησλ θεηκέλσλ ζπλδέζεθε κε ηελ “θαζαξφηεηα”, ηελ 

αλσηεξφηεηα ησλ Αζελαίσλ θαη ηελ αθνκνησηηθή δχλακε ηεο πφιεο ηνπο, 

δηαθξίλνληάο ηνπο απφ ηνπο “άιινπο”, πνπ ηνπο ζεσξνχζαλ κεηνίθνπο κέζα ζηελ ίδηα 

ηε ρψξα ηνπο. Σηο εξκελεπηηθέο εμεγήζεηο ηηο δίλνπλ νη έμη νκάδεο ησλ καζεηψλ ζε 

εηδηθφ πιαίζην, ζην ηέινο ηνπ Φχιινπ εξγαζίαο ησλ εγγξάθσλ Google. Οη εξγαζίεο 

ησλ έμη νκάδσλ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά. πγθεθξηκέλα: 

Ζ 1ε νκάδα, κε βάζε ην ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα 

έγγξαθα Google), απαληά ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηηθά εξσηήκαηα, ζε Φχιιν εξγαζίαο, 

αθνχ πξψηα κειεηήζεη ηξία απνζπαζκαηηθά θείκελα ηνπ Ζξνδφηνπ θαη έλα ηνπ 

Θνπθπδίδε. ηα θείκελα απηά νη δχν ηζηνξηθνί εθθξάδνπλ ηελ ππνθεηκεληθή ηνπο 

άπνςε ζρεηηθά κε ηνλ “απηφρζνλα” ραξαθηήξα δηαθφξσλ ιαψλ. Οη καζεηέο κειεηνχλ 

ηα ζρεηηθά θείκελα ηνπ Φχιινπ εξγαζίαο θαη ζπληάζζνπλ ζην ηέινο ηνπ, κε βάζε ηα 

εξσηήκαηα ηνπ Φχιινπ Οδεγηψλ, ηηο απαληήζεηο ηνπο. 

 Ζ 2ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα 

έγγξαθα Google), απαληά ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηηθά εξσηήκαηα, ζε Φχιιν εξγαζίαο, 

αθνχ πξψηα κειεηήζεη έλα θείκελν ηνπ Θνπθπδίδε θαη δχν ηνπ Ζξνδφηνπ. ηα 

θείκελα απηά ν κελ Θνπθπδίδεο εμεγεί πψο θαη γηαηί ε πεξηνρή ηεο Αζήλαο 

https://docs.google.com/document/d/1LZ1GWOFRwrR3GbmDFQ1x5APjO_xYFJqqVE-XZaun3_4/edit
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απνηεινχληαλ αλέθαζελ απφ απηφρζνλεο θαηνίθνπο, ρσξίο λα εμαηξεί εληειψο ηηο 

κεηαλαζηεχζεηο, ελψ ν Ζξφδνηνο θηινμελεί ιφγνπο Αζελαίσλ, νη νπνίνη επαίξνληαη 

αθελφο γηα ηελ αξραηφηεηα ηνπ “έζλνπο” ηνπο θαη ηελ απηνρζνλία ηνπο θαη αθεηέξνπ 

ππεξαζπίδνληαη, απέλαληη ζηνπο βαξβάξνπο, ην “όκαηκνλ”, ην “νκόγισζζνλ”, θαὶ 

“νκόζξεζθνλ” ηνπ ειιεληζκνχ. Οη καζεηέο κειεηνχλ ηα ζρεηηθά θείκελα ηνπ Φχιινπ 

εξγαζίαο θαη ζπληάζζνπλ ζην ηέινο ηνπ, κε βάζε ηα εξσηήκαηα ηνπ Φχιινπ 

Οδεγηψλ, ηηο απαληήζεηο ηνπο. 

Ζ 3ε νκάδα, κε βάζε ην ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα 

έγγξαθα Google), απαληά ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηηθά εξσηήκαηα, ζε Φχιιν εξγαζίαο, 

αθνχ πξψηα κειεηήζεη ην επαηλεηηθφ κέξνο ησλ δχν “Δπηηαθίσλ” ηνπ Θνπθπδίδε θαη 

ηνπ Λπζία. Οη καζεηέο κειεηνχλ ζπγθξηηηθά ηα δχν επαηλεηηθά κέξε ησλ ξεηνξηθψλ 

ιφγσλ, εληνπίδνπλ αλαινγίεο θαη δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμαίξεηαη 

ην παξειζφλ ηεο αζελατθήο πφιεο-θξάηνπο θαη εηδηθφηεξα ν κχζνο ηεο απηνρζνλίαο 

ησλ Αζελαίσλ πξνγφλσλ, θαη εξκελεχνπλ πξφζζεηεο φςεηο ηεο αλσηεξφηεηαο θαη ηεο 

αθνκνησηηθήο δχλακεο ηεο αζελατθήο πφιεο θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

“άιινπο”. 

 Ζ 4ε νκάδα, κε βάζε ην ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα 

έγγξαθα Google), απαληά ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα, ζε Φχιιν εξγαζίαο, αθνχ 

πξψηα κειεηήζεη ην επαηλεηηθφ κέξνο ηνπ “Μελέμελνπ” ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ 

“Δπηηαθίνπ” ηνπ Γεκνζζέλε. Οη καζεηέο κειεηνχλ ζπγθξηηηθά ηα δχν επαηλεηηθά 

κέξε ησλ ξεηνξηθψλ ιφγσλ, εληνπίδνπλ αλαινγίεο θαη δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν εμαίξεηαη ην παξειζφλ ηεο αζελατθήο πφιεο θαη εηδηθφηεξα ε 

απηνρζνλία ησλ Αζελαίσλ, θαη εξκελεχνπλ πξφζζεηεο φςεηο ηεο αλσηεξφηεηαο, ηεο 

ππεξνςίαο θαη ηεο αθνκνησηηθήο δχλακεο ηεο αζελατθήο πφιεο θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο 

ζε ζρέζε κε ηνπο “άιινπο”.  

Ζ 5ε νκάδα, κε βάζε ην ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα 

έγγξαθα Google), απαληά ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηηθά εξσηήκαηα, ζε Φχιιν εξγαζίαο, 

αθνχ πξψηα κειεηήζεη ην επαηλεηηθφ κέξνο απφ ηνλ “Δπηηάθην” ηνπ Τπεξείδε θαη 
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δχν ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα απφ ηνλ “Παλεγπξηθφ” ηνπ Ηζνθξάηε. Οη καζεηέο 

κειεηνχλ ζπγθξηηηθά ηα δχν επαηλεηηθά κέξε ησλ ξεηνξηθψλ ιφγσλ, εληνπίδνπλ 

αλαινγίεο θαη δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμαίξεηαη ην παξειζφλ ηεο 

αζελατθήο πφιεο θαη εηδηθφηεξα ε απηνρζνλία ησλ Αζελαίσλ, θαη εξκελεχνπλ 

πξφζζεηεο φςεηο ηεο αλσηεξφηεηαο θαη ηεο αθνκνησηηθήο δχλακεο ηεο αζελατθήο 

πφιεο θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο ζε ζρέζε κε ηνπο “άιινπο”. 

Σέινο, ε 6ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

(ζηα έγγξαθα Google), απαληά ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηηθά εξσηήκαηα, ζε Φχιιν 

εξγαζίαο, κειεηά πξψηα ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα απφ δχν ηξαγσδίεο ηνπ 

Δπξηπίδε, ηνλ “΄Ησλα” θαη ηνλ “ζπαξαγκέλν” “Δξερζέα”. Οη καζεηέο ζηε ζπλέρεηα 

εληνπίδνπλ αλαινγίεο θαη δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμαίξεηαη ε 

απηνρζνλία ησλ Αζελαίσλ, θαη εξκελεχνπλ εηδηθέο, εηξσληθέο ηξνπέο θαη εθηξνπέο 

ηνπ κχζνπ αζελατθήο απηνρζνλίαο ζην ηξαγηθφ είδνο. 

Απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έμη πξνεγνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ έμη  νκάδσλ 

αλακέλεηαη λα δηαπηζηψζνπλ νη καζεηέο ηνλ ζρεηηθφ θαη ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα 

πνπ έρεη ε απηνρζνλία ζηα ηζηνξηνγξαθηθά θείκελα σο κέζν απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη 

εηεξνπξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο δηαθφξσλ ιαψλ, θαζψο επίζεο ηα πξψηα ίρλε 

απηνρζνληζκνχ θαη επγνληζκνχ ησλ Αζελαίσλ. Έκθαζε δίλεηαη απφ ηνπο καζεηέο 

ζηελ εθινγίθεπζε ηεο απηνρζνλίαο θαη ηε ραξαθηεξηζηηθή απνπζία ηνπ “κπζψδνπο” 

ζηνηρείνπ ζηελ ηζηνξηνγξαθία, ζε αληίζεζε πξνο ηελ πξννδεπηηθψο απμαλφκελε 

πξνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ κχζνπ ζηνπο επηδεηθηηθνχο ιφγνπο ηεο ξεηνξηθήο (επηηαθίνπο 

ιφγνπο θαη παλεγπξηθνχο). ηε ξεηνξηθή ν κχζνο αλαθαηεχεηαη κε ηνλ ιφγν, ελψ 

εκθαλίδνληαη πξφζζεηα ξεηνξηθά ζηνηρεία πνπ ηνλίδνπλ ηε κνλαδηθφηεηα, ηελ 

θαζαξφηεηα, ηελ αλσηεξφηεηα, ηελ ππεξνπηηθή δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ αθνκνησηηθή 

δχλακε ηεο αζελατθήο πφιεο-θξάηνπο. Σέινο, ζηηο δχν ηξαγσδίεο ηνπ Δπξηπίδε νη 

καζεηέο δνθηκάδνληαη σο πξνο ην θαηά πφζν κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη καδί λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο αλαηξνπέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ κχζν ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο 



 

 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ δραςτηριότητεσ 
 Γ΄ Λυκείου «Αθηναίοι αυτόχθονεσ: ἐν ἀρχᾔ ἦν ὁ μῦθοσ » 

ελίδα 38 από 45 

 

θαη ηνλ εηξσληθφ ηνπ αληίθηππν ζηα πνιηηηθά δξψκελα θαη ηδενινγηθά ζπκθξαδφκελα 

ηεο επνρήο. 

Αμηνιφγεζε: νη καζεηέο αμηνινγνχληαη ζε δεμηφηεηεο ζχγθξηζεο, αλάιπζεο 

θαη ζχλζεζεο δεδνκέλσλ θαη δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηα 

αξραηνειιεληθά θείκελα σο πξνο ηνλ κχζν ηεο απηνρζνλίαο, θαζψο επίζεο ζηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνβαίλνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα θξηηηθά θαη απνκπζνπνηεηηθά φζνλ 

αθνξά ηελ απηνρζνλία αλάκεζα ζην ηφηε θαη ην ζήκεξα. 

Γξαζηεξηφηεηα 5ε. Σίηινο: «Υξήζεηο θαη θαηαρξήζεηο ηνπ κχζνπ ηεο 

αζελατθήο απηνρζνλίαο ζην δηαδίθηπν». Ρφινη: καζεηέο. Πφξνη: επηιεγκέλεο 

ηζηνζειίδεο απφ ην δηαδίθηπν, έγγξαθα Google. Υψξνο: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. 

Γηάξθεηα: δχν δηδαθηηθέο ψξεο. 

Πεξηγξαθή: ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζε έμη νκάδεο, 

κε βάζε ην ςεθηαθφ Φύλλο Οδηγιών ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (ζηα έγγξαθα Google), 

αμηνινγνχλ, σο Κνηλσληνιφγνη, κε δηαβαζκηζκέλα θξηηήξηα ηελ αμηνπηζηία ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ κεηαδίδνπλ φζνλ αθνξά ηνλ κχζν ηεο αζελατθήο 

απηνρζνλίαο θαη ηηο αλαθιάζεηο ηνπ ζην ζήκεξα ζπγθεθξηκέλνη πφξνη ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Οη καζεηέο, ζπλδένληαο ηνπο πφξνπο κε ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπο, ηνπο βαζκνινγνχλ σο 

πξνο ηελ θξηηηθή, ηελ ελεκεξσηηθή θαη ηελ πξνπαγαλδηζηηθή ηνπο δηάζηαζε, 

παίξλνληαο, επηπξφζζεηα, πξνζσπηθή ζέζε ζε δηαδηθηπαθέο έξηδεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζε ππεξνπηηθέο ζεσξίεο ηνπ παλειιεληζκνχ. ην ηέινο ηνπ Φχιινπ εξγαζίαο 

δηθαηνινγνχλ ηηο ηεξαξρεκέλεο επηινγέο ηνπο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζέζεηο. Οη 

εξγαζίεο ησλ έμη νκάδσλ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά αιιά φρη ηαπηφζεκα. 

πγθεθξηκέλα: 

Ζ 1ε νκάδα, κε βάζε ην ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα 

έγγξαθα Google), φπνπ δίλνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη ζχλδεζκνη νθηψ πφξσλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ κε ζπγθεθξηκέλε ηδενινγηθή ζθφπεπζε ζην 

ζήκεξα ηνλ φξν ηεο αξραηνειιεληθήο απηνρζνλίαο, θαηαηάζζεη ζε Πίλαθα ηνπ 

Φχιινπ εξγαζίαο ηα πεξηερφκελα “θείκελα” αλάινγα κε ηνλ θξηηηθφ, ηνλ απιψο 

https://docs.google.com/document/d/1F2JwIPeJ2LJnUCxEPsusQ3_xBii8EmW8frsB82v_On8/edit
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ελεκεξσηηθφ θαη ηνλ πξνπαγαλδηζηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, αηηηνινγψληαο ηηο 

ηεξαξρεκέλεο επηινγέο ηεο. 

Ζ 2ε νκάδα, κε βάζε ην ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα 

έγγξαθα Google), φπνπ δίλνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη ζχλδεζκνη νθηψ πφξσλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ κε ζπγθεθξηκέλε ηδενινγηθή ζθφπεπζε ζην 

ζήκεξα κπζνινγηθέο πηπρέο ηεο αξραηνειιεληθήο απηνρζνλίαο, θαηαηάζζεη ζε 

Πίλαθα ηνπ Φχιινπ εξγαζίαο ηα πεξηερφκελα “θείκελα” αλάινγα κε ηνλ θξηηηθφ, ηνλ 

απιψο ελεκεξσηηθφ θαη ηνλ πξνπαγαλδηζηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, αηηηνινγψληαο ηηο 

ηεξαξρεκέλεο επηινγέο ηεο. 

Ζ 3ε νκάδα, κε βάζε ην ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα 

έγγξαθα Google), φπνπ δίλνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη ζχλδεζκνη νθηψ πφξσλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ κε ζπγθεθξηκέλε ηδενινγηθή ζθφπεπζε ζην 

ζήκεξα εηθνλνγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ κχζνπ ηεο αξραηνειιεληθήο 

απηνρζνλίαο, θαηαηάζζεη ζε Πίλαθα ηνπ Φχιινπ εξγαζίαο ηα πεξηερφκελα “θείκελα” 

δειψλνληαο πνηνπο πφξνπο ζα ρξεζηκνπνηνχζε (πεξηζζφηεξν, ιηγφηεξν ή θαζφινπ), 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα έπξεπε λα ηνπο αμηνπνηήζεη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. ην 

ηέινο, ε νκάδα αηηηνινγεί ηηο ηεξαξρεκέλεο επηινγέο ηεο. 

Ζ 4ε νκάδα, κε βάζε ην ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα 

έγγξαθα Google), φπνπ δίλνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη ζχλδεζκνη νθηψ πφξσλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ εξκελεπηηθά ζρφιηα γηα ηελ απηνρζνλία ησλ 

Αζελαίσλ ζηνλ “Δπηηάθην” ηνπ Θνπθπδίδε (2.36), θαηαηάζζεη ζε Πίλαθα ηνπ 

Φχιινπ εξγαζίαο ηα πεξηερφκελα “θείκελα” αλάινγα κε ηνλ θξηηηθφ ή ηνλ 

δηαπηζησηηθφ ηνπο απιψο ραξαθηήξα, δειψλνληαο πνηνπο πφξνπο ζα ρξεζηκνπνηνχζε 

(πεξηζζφηεξν, ιηγφηεξν ή θαζφινπ), ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα θαηέθεπγε γηα βνήζεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα εξκελεχζεη ηε ζπγθεθξηκέλε θξάζε γηα ηελ απηνρζνλία ησλ 

Αζελαίσλ ζηνλ “Δπηηάθην” ηνπ Θνπθπδίδε. ην ηέινο, ε νκάδα αηηηνινγεί ηηο 

ηεξαξρεκέλεο επηινγέο ηεο. 
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Ζ 5ε νκάδα, κε βάζε ην ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ζηα 

έγγξαθα Google), φπνπ δίλνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη ζχλδεζκνη νθηψ πφξσλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, νη νπνίνη εξκελεχνπλ, κεηαθξάδνληαο αλαιφγσο, έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

απφζπαζκα απφ ηνλ “Παλεγπξηθφ” (§ 50) ηνπ Ηζνθξάηε φζνλ αθνξά γηα ην πνηνη 

έρνπλ ην δηθαίσκα λα είλαη Έιιελεο, αλαγλσξίδνπλ ζε Πίλαθα ηνπ Φχιινπ εξγαζίαο 

δχν θχξηεο αληίπαιεο ζέζεηο θαη ζπληάζζνπλ δηθαηνινγεκέλα ζην ηέινο ηε δηθή ηνπο.  

Σέινο, ε 6ε νκάδα, κε βάζε ην ςεθηαθφ Φχιιν Οδεγηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

(ζηα έγγξαθα Google), φπνπ δίλνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη ζχλδεζκνη νθηψ πφξσλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ κε βηληενπαξνπζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ κχζν ηεο αξραηνειιεληθήο 

απηνρζνλίαο θαη ηηο αλαθιάζεηο ηνπ ζην ζήκεξα απνηηκνχλ φςεηο ηεο ξεηνξηθήο θαη 

ηεο ηδενινγίαο ηνπο. Δηδηθφηεξα: α) θαηά πφζν αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά θαη ηζηνξηθά ή 

αλαπαξάγνπλ ηνλ κχζν ηεο απηνρζνλίαο, ππνβάιινληαο ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή ην 

κήλπκα ηεο δηαρξνληθήο ηνπ ζπλέρεηαο ην νπνίν κάιηζηα νθείιεη λα αθνινπζήζεη; β) 

αλ ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηα βίληεν (θείκελν, εηθφλεο, ήρνο) “δέλνπλ” αξκνληθά 

ή είλαη αηαίξηαζηα ην έλα κε ην άιιν, γ) αλ, εληαγκέλα ζην γεληθφηεξν πιαίζην πνπ 

ηα θηινμελεί, νη βηληενπαξανπζηάζεηο πείζνπλ γηα ηελ αλαγλσζηκφηεηά ηνπο θαη  πξνο 

πνηα (κε βάζε ηα ξεηνξηθά ηνπο ζηνηρεία) ηδενινγηθή θαηεχζπλζε. Ζ απνηίκεζε ησλ 

βηληενπαξνπζηάζεσλ ιακβάλεη ππφςε ηεο ην αλ θαη θαηά πφζν νη ίδηνη νη καζεηέο ζα 

ηηο επέιεγαλ, γηα λα ηηο αμηνπνηήζνπλ ζε κηα εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Αμηνιφγεζε: νη καζεηέο αμηνινγνχληαη δηακνξθσηηθά σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπο λα ππνζηεξίδνπλ δηθαηνινγεκέλα κηα πξνζσπηθή ηνπο ζέζε, θαζψο επίζεο ζην 

θαηά πφζν κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ, λα δηαβαζκίζνπλ θαη λα θξίλνπλ ηξφπνπο 

ξεηνξηθήο θαη ηδενινγίαο ησλ κέζσλ, εληάζζνληάο ηα ζηα ζπγθείκελά ηνπο. 

ηαλ νινθιεξσζεί ην ζελάξην, φιεο νη εξγαζίεο ησλ καζεηψλ δεκνζηεχνληαη 

ηαμηλνκεκέλεο κε ζπλδέζκνπο θαη ζην ηζηνιφγην ηεο ηάμεο.  
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Σ. ΦΤΛΛΟ /Α ΔΡΓΑΗΑ 

Γραζηηριόηηηα 1η: 

Φχιιν Οδεγηψλ γηα ηηο νκάδεο 1-6 

Φχιιν Δξγαζίαο γηα ηηο νκάδεο 1-6 

Γραζηηριόηηηα 2η: 

Φχιιν Οδεγηψλ γηα ηηο νκάδεο 1-6 

Φχιιν Δξγαζίαο γηα ηηο νκάδεο 1-6 

Γραζηηριόηηηα 3η: 

Φχιιν Οδεγηψλ γηα ηηο νκάδεο 1-6 

Φχιιν Δξγαζίαο γηα ηηο νκάδεο 1-6 

Γραζηηριόηηηα 4η: 

Φχιιν Οδεγηψλ γηα ηηο νκάδεο 1-6 

Κείκελα & Φχιιν Δξγαζίαο νκάδαο 1 

Κείκελα & Φχιιν Δξγαζίαο νκάδαο 2 

Κείκελα & Φχιιν Δξγαζίαο νκάδαο 3 

Κείκελα & Φχιιν Δξγαζίαο νκάδαο 4 

Κείκελα & Φχιιν Δξγαζίαο νκάδαο 5 

Κείκελα & Φχιιν Δξγαζίαο νκάδαο 6 

Γραζηηριόηηηα 5η: 

Φχιιν Οδεγηψλ γηα ηηο νκάδεο 1-6 

Φχιιν Δξγαζίαο νκάδαο 1 

Φχιιν Δξγαζίαο νκάδαο 2 

Φχιιν Δξγαζίαο νκάδαο 3 

Φχιιν Δξγαζίαο νκάδαο 4 

Φχιιν Δξγαζίαο νκάδαο 5 

Φχιιν Δξγαζίαο νκάδαο 6 

https://docs.google.com/document/d/1IPChi7qSQLIrddGf0UojORzs769JfCy9lbdENGR_8SE/edit
https://docs.google.com/document/d/1IPChi7qSQLIrddGf0UojORzs769JfCy9lbdENGR_8SE/edit
https://docs.google.com/document/d/1zKTm9sGKqeQVz2OA1JU4PRthuD5asxTEUofHJiY9Kko/edit
https://docs.google.com/document/d/1zKTm9sGKqeQVz2OA1JU4PRthuD5asxTEUofHJiY9Kko/edit
https://docs.google.com/document/d/1CY-IQPsf4CBFe9dYb9fub6FvrxnZnaAsaEY_2mhDbuw/edit
https://docs.google.com/document/d/1CY-IQPsf4CBFe9dYb9fub6FvrxnZnaAsaEY_2mhDbuw/edit
https://docs.google.com/document/d/1xFN7YvNre3vSPZAEuskd49VLe0CC7RBEqBbFUiy5AGA/edit
https://docs.google.com/document/d/1xFN7YvNre3vSPZAEuskd49VLe0CC7RBEqBbFUiy5AGA/edit
https://docs.google.com/document/d/1bFyUgATpqA2dGqGmQfjoLYdT4VkIFpkdZD7Y7s5s_Ow/edit
https://docs.google.com/document/d/1bFyUgATpqA2dGqGmQfjoLYdT4VkIFpkdZD7Y7s5s_Ow/edit
https://docs.google.com/document/d/1dUfmijTQGHr75wgyNjJG_ypqbjz9ynvwVMXHi8NmfcQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1dUfmijTQGHr75wgyNjJG_ypqbjz9ynvwVMXHi8NmfcQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1LZ1GWOFRwrR3GbmDFQ1x5APjO_xYFJqqVE-XZaun3_4/edit
https://docs.google.com/document/d/1LZ1GWOFRwrR3GbmDFQ1x5APjO_xYFJqqVE-XZaun3_4/edit
https://docs.google.com/document/d/1PXa4--xXPv2RpxO45AFeI62WEgfFtJUZ9RCNQ6jTRmI/edit
https://docs.google.com/document/d/1PXa4--xXPv2RpxO45AFeI62WEgfFtJUZ9RCNQ6jTRmI/edit
https://docs.google.com/document/d/16Txoscx7ZhpDledzYq7e9AV52t09IUdg-m5qHGI3pLs/edit
https://docs.google.com/document/d/16Txoscx7ZhpDledzYq7e9AV52t09IUdg-m5qHGI3pLs/edit
https://docs.google.com/document/d/16R1ciryJxg9HnZ8rnRB4e1-Wz7RJ-z6dpOPimjViEYo/edit
https://docs.google.com/document/d/16R1ciryJxg9HnZ8rnRB4e1-Wz7RJ-z6dpOPimjViEYo/edit
https://docs.google.com/document/d/1gur381ImKOlc28P_xlHfMrw528lCBhXuCB-36y_sruM/edit
https://docs.google.com/document/d/1gur381ImKOlc28P_xlHfMrw528lCBhXuCB-36y_sruM/edit
https://docs.google.com/document/d/1B19-aXxHSBiflAfdb0YlBFNe76L0i0_JJsSvUhoTQKQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1B19-aXxHSBiflAfdb0YlBFNe76L0i0_JJsSvUhoTQKQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1B19-aXxHSBiflAfdb0YlBFNe76L0i0_JJsSvUhoTQKQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1B19-aXxHSBiflAfdb0YlBFNe76L0i0_JJsSvUhoTQKQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1F2JwIPeJ2LJnUCxEPsusQ3_xBii8EmW8frsB82v_On8/edit
https://docs.google.com/document/d/1F2JwIPeJ2LJnUCxEPsusQ3_xBii8EmW8frsB82v_On8/edit
https://docs.google.com/document/d/1P4FQNfNH2Tw72wRaPWnngjFOJb6gQHGwOI3KyCESQK4/edit
https://docs.google.com/document/d/1P4FQNfNH2Tw72wRaPWnngjFOJb6gQHGwOI3KyCESQK4/edit
https://docs.google.com/document/d/1bwgYVH9t0dimVWbybrpCVs_BZWE8AJj7IOLtR8beTIw/edit
https://docs.google.com/document/d/1bwgYVH9t0dimVWbybrpCVs_BZWE8AJj7IOLtR8beTIw/edit
https://docs.google.com/document/d/15MnlEYB_OT_oYlVajSi4EzrM9z9m_wAZ4LsxS_S49C0/edit
https://docs.google.com/document/d/15MnlEYB_OT_oYlVajSi4EzrM9z9m_wAZ4LsxS_S49C0/edit
https://docs.google.com/document/d/1zSwnHIS_aNcXhZe99uigCRRHisYZglXcoRtQHzPTiPk/edit
https://docs.google.com/document/d/1zSwnHIS_aNcXhZe99uigCRRHisYZglXcoRtQHzPTiPk/edit
https://docs.google.com/document/d/1CGbGDSYkbWjMPa2DmSleK3cSD91xW1oiEUNLwx1E2m8/edit#bookmark=id.fp41vi2ycmvw
https://docs.google.com/document/d/1CGbGDSYkbWjMPa2DmSleK3cSD91xW1oiEUNLwx1E2m8/edit#bookmark=id.fp41vi2ycmvw
https://docs.google.com/document/d/1GsumZrynb7Z0HbtBiwU5IkUUTWSkQslaQRH2wAC92OQ/edit#bookmark=id.e3fibsi8j5uk
https://docs.google.com/document/d/1GsumZrynb7Z0HbtBiwU5IkUUTWSkQslaQRH2wAC92OQ/edit#bookmark=id.e3fibsi8j5uk
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

ην ζελάξην ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ: α) ζχγρξνλεο αληηζηξνθέο ηεο 

απηνρζνλίαο, φπνπ νη ηζαγελείο θάηνηθνη, ζε δηάθνξα κέξε ηνπ πιαλήηε (ι.ρ. ζηελ 

Απζηξαιία), δελ είλαη δηψθηεο, αιιά δησθφκελνη ησλ “κεηνίθσλ”, β) ηξφπνη 

αληηκεηψπηζεο ηεο “εηεξφρζνλεο” ηαπηφηεηαο πνιιψλ καζεηψλ ζην ζεκεξηλφ 

ζρνιείν, γ) λνζηαιγηθέο θαη “παξακπζεηηθέο” αλαγσγέο ζηηο “ξίδεο” θαη ηηο 

“απαξρέο” ηνπ Διιεληζκνχ ζηνλ ςεθηαθφ θαη δηαδηθηπαθφ ιφγν, δ) θπθινθνξία ηνπ 

κχζνπ ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο ζηελ αξραία ειιεληθή θσκσδία (Αξηζηνθάλεο) θαη 

ζηνλ θηινζνθηθφ ιφγν (Πιάησλαο).   

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Ζ δηδαθηηθή απηή πξφηαζε ελδέρεηαη λα εθηξαπεί ζε πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ 

δηαπηζηψζεηο, αλ ν εθπαηδεπηηθφο δελ ππνδεηθλχεη θάζε θνξά ζηνπο καζεηέο ηελ 

επηβεβιεκέλε, δξαζηηθή, απνκπζνπνηεηηθή παξέκβαζή ηνπο ζην πιηθφ πνπ 

αμηνπνηνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 
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